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Raidkivi OÜ – KAMINAKODA

Wolfshöher Tonwerke ahjukrohvid
MTÜ Eesti Pottsepad poolt korraldatav TASUTA koolitus koostöös KVT- ga



Keraamiliste pindade krohvimiseks
šamott-, ahju- ja kaminaehitusplaatidele



KROHVITÖÖD - ENNE UUTE AHJUKROHVIDE TURULE TULEKUT

• KROHVITÜÜBID

• Pottsepad ja kaminameistrid on reeglina kõik 
tuttavad õhe-, kahe ja kolmekihilise krohviga

• Õhekrohv – võõbates või pihustades

• Kahekihiline krohv – sisseviskekiht ja põhikiht

• Kolmekihiline krohv – põhimõtteliselt 
kahekihilisele krohvile viimistluskiht



Harjumuspärased krohvitööriistad

• Vaaderpass (id) erineva pikkusega

• Krohvikopp. 30 cm ümarate nurkadega (1) 

• Krohvikellu sirgete servadega (2)

• Tavaline müürikellu – mördi viskamiseks (1,2) 

• Puhastuskellu – kitsamatele kohtadele

• Pintsel – pinna niisutamiseks (piserdades)

• Müürsepahaamer – krohvitava pinna 
puhastamiseks



Harjumuspärased krohvitööriistad

• Nöörlood - tagab kindlalt vertikaalsuse

• Märknöör

• Mõõdulint või tollipulk

• Valik surukäppi ehk käpphoidjaid - juhtlatid

• Silur

• Pealetõmbelaud - laekrohvitööriist

• Hõõruk, lõigatud otsaga hõõruk, nurgahõõruk

• Käsnhõõruk



Baasteadmised

• Krohvimistööde esimene etapp on alati  
krohvitava pinna puhastamine lahtistest 
ainetest, tolmust, pritsmetest jne …

• Kui aluspind on tolmune või liiga vettimav, siis 
niisutatakse seda veega

• Niisutatud aluspind vähendab selle 
imamisvõimet ning krohv ei kuiva liiga kiiresti

• NB! Liiga kuivale pinnale krohvides jääb nake 
nõrgaks ja krohv võib hiljem lahti tulla



Wolfshöher Tonwerke keraamiliste 
krohvidega krohvimisel läheb vaja
• Vispel

• Piisava võimsusega elektri- või akutrell

• Segunõud

• Sile terasilur

• Liimikamm (soovitatavalt laineline)

• Ristlihvija

• Hõõruti

• Erinevad hüdrošvammid



Patendeeritud pääsusaba reljeef



CEBUD CPA ja CPA-K nn. (guss-
schamotte) ahjuehitusplaadid



CPA - sirged, erinevate raadiustega 
ja puidumustriga ahjuehitusplaadid



CPA-K ahjuehitusplaadid ja CPK 
kaminaehitusplaadid - CEBUD



CEBUD CPK KAMINAEHITUS- JA 
SKAMOL KALTSIUMSILIKAATPLAADID



SCAMOTEC 225 
KALTSIUMSILIKAAT PLAADID



MIS PIDI ON MÕISTLIK 
PAIGALDADA SKAMOTEC 225?



Wolfshöher Tonwerke armeeritud 
modelleerimiskrohviga krohvimine
• Enne krohvi lisamist seguvanni tuleb kogu 25 kg 

koti sisu kuivalt läbi segada (väldi sõelaefekti)

• Ennem läbi segatud krohvisegu lisamist vala 
seguvanni põhja joogivee kvaliteediga seguvesi

• Seguvannis tuleb krohvisegu hoolikalt ja väga 
korralikult vispliga läbi segada.

• Täpsed töövõtted online: 
https://www.youtube.com/watch?v=p2BGnGM
36K4



WO3543 modelleerimise ahjukrohv



Wolfshöheri modelleerimiskrohv 
on fiiberkiududega armeeritud



Tänu kiud armeeringule krohvis saab 
ahjudele näiteks karniise krohvida 



Ahjude ehitamisel nõudmised 
materjalide kohta Saksamaal TR-OL
• Krohvimine ja värvimine:

• Aktiivne välispind temperatuuriga kuni 
+120°C, ilma keemiliste või füüsikaliste 
muundumisteta, ilma kahjulike ainete 
eraldumiseta, soovitav kasutada  tavalist 
valgendust või silikaatvärve. Keelatud on 
praod laiusega > 0,8mm 

• Krohvi pealekandmisel tuleb ette näha 
armeerimine (nt kasutada klaaskiudu)



Puhasta alati aluspind ja vajadusel 
niisuta, et krohv ei kuivaks liiga ruttu



Esimene etapp – kandke siluriga 
kontaktkiht (nakkekiht) pinnale



Kandke kontaktkihile liimikammiga Silcatex-Se 
armeerimisvõrgu paigalduskiht



Parim ahjukrohvide armeerimiseks 
SILCATEX-SE klaasvõre-kangas 



Kui tahate aru saada milles vahe siis 
põletage eri armeerimisvõrkude tükikesi?

• Ahju armeerimisvõrgus kunstainet vaid 5-7%



SILCATEX-SE armeerimisvõrgu 
kasutuseks nõutavad tingimused

• Hästi siledate ahjuehitusplaatide või 
kaminaehitusplaatide pinnale võib klaasvõrk-
kanga CMA liimiga kinnitada ilma nakkekihita

• Alati tuleb vahet teha kas SILCATEX-SE 
armeerimisvõrk läheb siledatele valatud 
plaatidele või šamott-plaadi pinnale

• Kui aluspinna ebatasasus üle 5 mm, siis tuleb 
enne võrgupaigalduse kihti kontaktkihiga (sel 
juhul tasanduskihiga) aluspind sirgeks ajada



SILCATEX-SE armeerimisvõrgu 
kasutuseks nõutavad tingimused

• Armeeritav pind peab olema tolmu ja 
PINGEVABA. Näiteks kui väliskorpus on 
ehitatud ilma õhuvaheta

• Metalli ja kesta vahel peab olema 
minimaalselt 5 mm deformatsioonivuuk

• Mida õhema seinaga on ahi või salvestav 
kamin seda olulisem on armeerida kvaliteet 
klaasvõrguga SILCATEX-SE



Millal võib armeerimisvõrk 
krohvitud pinnalt lahti tulla

• Võrk võib pinnalt lahti tulla kui ahi on üle 
köetud elik siis ahju pindadel peale kütmist 
temperatuur läinud üle +150`C

• Arvutustega ja õigesti kütmise juhistega tuleks 
saavutada see, et ahju välispind ei kuumeneks 
peale kütmist üle +120`C

• Liiga kõrgetel temperatuuridel hakkab 
kunstaine aurustuma. Mida odavam 
armeerimsivõrk seda rohkem kunstainet! 



SILCATEX-SE armeerimisvõrk on 
valmistatud just pottsepatöödeks

• Ahjude krohvikihi armeerimiseks toodetud 
klaasvõrgus on kunstaine sisaldus vaid 5-6%

• Hoonete fassaadide krohvi armeerimiseks 
toodetud klaasvõrgus on kunstaine sisaldus 
50-60% või rohkemgi. Selline armatuurvõrk 
suurematel temperatuuridel enam koos ei 
püsi ja levitab ruumi kütmisel halba lõhna

• Kindlasti ei tohiks kasutada võrguga 
metallnurkadega profiile ahjudel ja kaminatel



Looduslik valge ahjukrohv ja 
silepahteldamise ahjukrohv



Tootekood: WO5100
Silepahteldamise ahjukrohv, valge



Tootekood: WO5100
Silepahteldamise ahjukrohv, valge



Tootekood: WO5100
Silepahteldamise ahjukrohv, valge



Krohvimise põhimõte

• Ahju krohvides ja viimistledes peab pottsepp 
olema kindlel, et pinnakate laseb hingata

• Wolfshöher Tonwerke modellerimiskrohv 



Wolfshöher Tonwerke krohvidega 
krohvitakse enamasti kolmes kihis 
• Kontaktkiht, nakkekiht

• SILCATEX-SE armeerimisvõrgu paigalduskiht

• Viimistluskiht



Mida paksem on krohvikiht seda 
madalam on ahju pinnatemperatuur



Mida paksem on krohvikiht seda 
kõrgem on temperatuur krohvi taga
• Naturaalsele ahjukrohvile võib järgmise kihi 

peale kanda kohe peale esimest kihi 
pealekandmist



Osadele krohvidele ei tohigi enam 
midagi peale kanda, sest 

soojuspaisumine on krohvil suur

• Hästi siledate ahjupidade saavutamiseks on nn  
silepahteldamiskrohv

• Sile pind on ainuvõimalik kui soovitakse ahjule 
peale kanda nn fresco

• Wolfshöher Tonwerke silepahteldamiskrohvi 
kulu on * 7-10 m2 saab teha ühe 10 kg kotiga

• Fresco – marmorpiim + pigment



Kahhelahjude müük on igal pool Euroopas 
languses. Krohv on odavam alternatiiv!



Deformatsioonivuukidesse 
kiudmatt +1100`C ja Carbowool



Soovitatavalt peaks ahi olema 
enne krohvimisega alustamist kuiv



KUIV – st 3 nädalat köetud ja siis 
peaks 2-3 päeva olema jahtunud



VEEAUR ON VIIMISTLETUD PINDADE 
KÕIGE SUUREM VAENLANE!!!



Kui värvitakse, siis VÄRV 
MINERAALNE JA DIFUSIOONE



Uutes majades tuleks kasutada 
uste paigaldamisel ka fiibersegu



Fiibersegu (elik nn pottsepa plastiliin) on 
ideaalne metalli ja kivi vahe tihendamiseks



Fiibersegu on ka ideaalne kahheli ja 
šamoti vahele. Võib ka üle krohvida!



CPA nn guss-schamotte plaat, see on 
valatud plaat, šamott on pressitud



Ärge mitte kunagi üle krohvige otse 
soojasalvestavaid lõõrimooduleid



Ehitage ennem ümber õhuvahega min. 
10 mm näiteks CPA plaatidest korpus 



Pottseppadele palju erinevaid formaate 
pressitud šamottplaate – sirged, radiaalsed, 

erinevad nurgad, klambri aukudega jne …



Krohvitaval aluspinnal peaksid 
plaadid olema paigaldatud seotises



Ahjuehitusplaadid võib panna ka n-ö pakis aga siis 
liitekohtadele 20x20 mm lisatugevndused

• Kamina- ja ahjuehitusplaatidega salvestavate 
kaminate ja ahjude ehituses on Euroopas 
hetkel lausa buum lahti

• Eriti head on need lahendused siis uutes nn 
passiivmajades ja madalenergiamajades

• CPK kaminaehitusplaatidest väliskestaga 
kaminahi, soemüür või ahi püsib kauem soe 
kui šamott või CPA , CPA-K plaatidest

• CPK plaadid ca 1400 kg/m3. Pind madalama T`



Materjalide kuumenemisest
Energia ei kao vaid erinevus on ajas
• CPK plaati on raske üle kuumutada. Need 

plaadid ei lähe mitte kunagi nii kuumaks kui 
kahhelist ahjupotid, CPA ja CPA-K valatud nn 
guss-schamott`ist plaadid

• Kahhel ahjupottidest, CPA ja CPA-K plaatidest 
väliskestaga ahi jahtub alati kiiremini

• Mida madalam on ehitatud ahju 
pinnatemperatuur seda madalamad on 
nõudmised ka kasutatavale ahjukrohvile



Kui kasutatakse erinevaid segusid, 
plaadiliime, liime siis peaks koostis 

alati nõrgenema pinna suunas!



MIRA 3130 superfix plaadiliim



Õige tööriist – kvaliteetsem tulemus



C E – sertifikaat 
kontrollitud süsteemne toimivus



Liivaga või klaasmulliga plaadiliim



Kuidas ära tunda elastne plaadiliim?



Raidkivis kasutame vaid S2 
plaadiliime pottsepatöödel



Ahjude ja kaminate viimistlemine on 
alati aeglasem töö kui sirge seina



Küsimused, vastused, arutelu

• Mis teemasid ahjumeistrite hinnangul saaks 
krohvimise programmis koolitusel veel käsitleda?

TÄNAN KÕIKI POTTSEPPI KES INVESTEERISID OMA 
VÄÄRTUSLIKKU TÖÖAEGA JA TÄNA MTÜ EESTI 
POTTSEPPADE POOLT KVT –GA KOOSTÖÖS 
KORRALDATUD TÄIENDKOOLITUSEL OSALESID!
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ANDRUS SCHULTS – RAIDKIVI OÜ *KAMINAKODA*



KÜTTESEADME VIIMISTLEJA 
POTTSEPP, POTTSEPPMEISTER

• Ettevõtjate arvates kuuluvad ahju, kamina, 
pliidi või korstna viimistleja-pottseppmeistri 
ideaalsete isikuomaduste hulka järgmised: 

• tööarmastus, ausus ja iseseisvus.

• Just nende omaduste (aga mitte kogemuste

või professionalismi) puudumise tõttu vajavad

valdkonna ettevõtted pidevalt uusi töötajaid!


