
Wolfshöher ahjukrohvid 
 

 Modelleerimise ahjukrohv, valge Looduslik ahjukrohv, valge Silepahteldamise ahjukrohv, 
valge 

Tootekood: 
WO3543 (25 kg kott) WO3309 (25 kg kott) 

Looduslik toode 
WO5100 (10 kg kott) 

KASUTUSALA 
- müüritisega ahjude, ahjusoklite ja 

ahjukuplite krohvimiseks 
- kaminasimsside jms modelleerimiseks  

- müüritisega ahjude, ahjusoklite ja 
ahjukuplite krohvimiseks 

- täismineraalne  

- müüritisega ahjude ja kaminate 
krohvimiseks 

- väga sileda pinna saamiseks 
- hästi lihvitav 

OMADUSED 

- valget tooni 
- hea kuumustaluvusega 
- 25 kg kotist jätkub 1,8 m2 katmiseks ca. 

1 cm paksuse krohvikihiga 
- teralisus 0 – 1 mm 

- puhasvalge toon tänu marmoriteradele 
- kõrge lubjasisaldusega 
- hea kuumustaluvusega (kuni 300°C) 
- 25 kg kotist jätkub 2 m2 katmiseks ca. 

1 cm paksuse krohvikihiga 
- teralisus 0 – 1 mm 

- valget tooni 
- hea kuumustaluvusega 
- 10 kg kotist jätkub 4,8 m2 katmiseks 

ca. 2 mm paksuse krohvikihiga 
- teralisus 0 – 0,2 mm 

KASUTUSVIIS 

- kantakse 5-50 mm paksuse kihina 
kontaktkihile (2-3 mm) või sissekrohvitud 
SILCATEX-SE aluskangale 

- ei sobi välitingimustes kasutamiseks 

- kantakse peale ühe kihina 5-10 mm 
paksuselt, mitme kihina 10-20 mm 
paksuselt  

- välitingimustes kasutatav koos 
ilmastikukindla kaitsega 

- veekindlaks kaitseks saab katta 
silikaatvärviga või veneetsia seebiga 

- kantakse täpselt sileda pinna peale 
1-6 mm kihina. Eelnevaks 
silumiseks võib kasutada 5-15 mm 
paksust Wolfshöher modelleerimise 
ahjukrohvi kihti  

KASUTUSNÕUDED 

- segada 6 l puhta kraaniveega ühtlaseks 
massiks  

- töödelda pärast 30 minutit seismist  
- kanda külmale, kuid vähemalt 5°C pinnale  
- säilitada mitte kauem kui 12 kuud  

- segada 6 l puhta kraaniveega ühtlaseks 
massiks  

- töödelda pärast 45-60 minutit seismist  
- kanda peale temperatuuril +5°C kuni 

40°C  
- säilitada mitte kauem kui 12 kuud  

- segada 5 l puhta kraaniveega 
ühtlaseks massiks  

- töödelda pärast 15-35 minutit 
seismist  

- säilitada mitte kauem kui 12 kuud  

SÄILITUSNÕUDED - säilitada kuivas ja niiskuse eest kaitstud 
kohas, suletud pakendis 

- säilitada kuivas ja niiskuse eest kaitstud 
kohas, suletud pakendis 

- säilitada kuivas ja niiskuse eest 
kaitstud kohas, suletud pakendis 
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Wolfshöher Ahjukrohvid 
 
 
Tootekood: WO5100 
 
Silepahteldamise ahjukrohv, valge 
 
Kasutusjuhised: 
 
Aluspinna ettevalmistamine  
Aluspind peab olema täpselt sile ja ühtlane. Kui see nii ei ole, siis on soovitatav kasutada 
esimese siluva kihina 5 kuni 15 mm paksuselt Wolfshöher modelleerimise ahjukrohvi. 
 
 
Wolfshöher modelleerimise ahjukrohv aluskrohvina  
Modelleerimise ahjukrohvi saab kanda vahetult šamotile või muule kindlale ja tolmuvabale 
aluspinnale. Sellesse krohvikihti peaks ülemisse kolmandikku sisse krohvima klaaskiust 
tugevnduskanga SILCATEX-SE. Modelleerimise ahjukrohvi saab ca. 30 - 45 min pärast 
pealekandmist krohvikelluga või siluriga ühtlaseks ja siledaks siluda. 
TÄHTIS: ärge laske sellele pinnale enam vett sattuda. 
Kui aluskrohv on kõvenenud ja hakkab heledamaks muutuma (vähemalt 1,5 tundi pärast 
pealekandmist), siis saab sellele silepahteldamise ahjukrohvi peale kanda. 
 
Silepahteldamise ahjukrohvi kasutamine  
Pulber tuleb puhtas anumas puhta kraaniveega kokku segada. Pärast ca. 2 minutit 
märgumist segage mass ühtlaseks pastaks. Kui lasete segatud massil pikemalt märguda, 
siis muutub see siledamaks. Selleks katke segatud mass veega. Ärge kasutage väga külma 
vett, muidu võib krohvimass tükiliseks tõmbuda. 
 
Kandke värske krohvimass silumislaua ja krohvikelluga ühtlase 2 - 4 mm paksuse kihina 
peale ja siluge siledaks. Sõltuvalt aluskrohvi jääkniiskusest ja ruumi temperatuurist kuivab 
Wolfshöher silekrohv ca. 15 - 40 min jooksul suhteliselt kindlaks. 
Pärast kuivamist niisutage krohvi käsna ja vähese veega ning siluge ja tihendage 
roostevabast terasest või plastikust siluriga (või pahtlilabidaga). 
TÄHTIS: siluge üht kohta maksimaalselt 1-2 korda! Kui tulemus ei vasta veel soovitule, siis 
laske Wolfshöher silekrohvil veel 5-10 min kuivada ja alles seejärel korrake toiminguid. 
 
TÄHTIS: liiga varajasel silumisel võivad krohvis väikesed õhumullid tekkida. Need saate 
lõpuks lihtsasti ühtlaseks suruda. Selleks võib juba küllaltki kuivanud krohvi veel kord veega 
piserdada ja siluriga või pahtlilabidaga tihendada. Kui krohvis tekivad hallid kohad, siis 
tuleneb see tööriistalt mahahõõrdunud metallist ning ei kahjusta krohvi omadusi. 
Ülekrohvimisel sellised jäljed kaovad. 
Niisket krohvi tuleb kaitsta liiga kiire ärakuivamise, tõmbetuule ja otsese päikesevalguse 
eest. 
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