
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toote kirjeldus 
weber.san 954 on sooli siduvate omadustega 
mineraalidebaasil valge krohvisegu. Sobiv soola- ja 
niiskuskahjustusega kivitarindiga siseseinte 
saneerimiseks. Toode vastab standardile SFS-EN 998-1. 

Aluspind 
Aluspind peab olema puhas, kõva ja tolmuvaba. 
Nakkumist vähendavad ained, näiteks rasv, tolm, 
sooladega läbiimbunud/kahjustunud aluskrohv, jmt 
tuleb eemaldada. Kuivad ja imavad pinnad vajadusel 
niisutada. Aknad jmt pinnad, mis ei jää silutava krohvikihi 
alla, tuleb korralikult kinni katta. Praod ja liitekohad 
tihendada ja tasandada tihendusseguga weber.tec 933. 
Aluspinnale kanda nakkesegu weber.san 950. 

Segamine 
Segada kotitäis kuivsegu (25 kg) 6,0-7,0 liitri puhta veega. 
Segamisaeg 3–4 min. 

Tööjuhend 

weber.san 954 kanda pinnale metallist pahtlilabidaga 
käsitsi või pihustiga. Segu kihipaksus ühel täitekorral 
minimaalselt 10 mm ja maksimaalselt 30 mm. Paksema 
kihi saavutamiseks tuleb töö jagada kahele etapile, nii et 
esimene kiht saab vahepeal kuivada vähemalt 3 päeva. 
Saneerimiskrohvi kihi kogupaksus tuleb valida vastavalt 
seina soolakahjustustele. Vähese soolakahjustuse korral 
peab kihi paksus olema vähemalt 20 mm, mõõduka 
soolakahjustuse korral vähemalt 30 mm ja suure 
soolakahjustuse korral kuni 40 mm. Soovi korral võib 
seinapinna hõõruda karedaks u 90 min pärast segu 
peale kandmist. 

Järelhooldus 

weber.san 954  liiga kiire kuivamise vältimiseks tuleb 
krohvikiht vähemalt kolmeks päevaks kinni katta. Kuiva ja 
sooja ilma korral tuleb krohvitud seina vajadusel 
niisutada. 

Pinnakate 
Saneerimiskrohvi kihi tõhususe tagamiseks on oluline, et 
krohvipinna veeauru läbilaskvus oleks võimalikult suur. 
Saneerimiskrohvi võib vajadusel pinnata tasandusseguga 
weber.san 956 ja värvida mineraalse, veeauru väga hästi 
läbilaskva pinnakattega weber.ton 410. 

Praktilisi nõuandeid 
Krohvimise hea tulemuse saavutamiseks soovitame 
kasutada professionaalseid krohvijaid. Vajadusel võite 
krohvimisega seotud küsimustes abi saamiseks pöörduda 
Weber´i tehnilise toe poole. 
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TEHNILISED ANDMED 

Kulu u 0,9 kg/m²/1 mm kiht 

Veekulu 6,0-7,0 l/25 kg 

 

Töötemperatuur 
Silumise ajal peab pinna, mördi 
ja ümbritseva õhu temperatuur 

olema üle +10 ℃. Kasutamise aeg u 1 tund vee lisamisest (+20 °C) 

Sideaine Valge tsement ja lubi 

Värvus Valge 

 
Kõlblikkusaeg 
 
 

u 12 kuud valmistamise 
kuupäevast (avamata 
pakendis, säilitamisel kuivades  

Pakend  25 kg kott 

Tootesertifikaadid  CE, WTA 

 

 

• Weber´i saneerimissegude süsteemi 
komponent 

• Võimaldab seinast imbuvatel soola 
ühenditel kristalliseeruda 

• Valge krohvisegu, sobib ka viimaseks 
pinnakattekihiks 

• WTA poolt sertifitseeritud 
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