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Süsteemi kirjeldus 

Antud juhendmaterjal kirjeldab Ludox Plus OÜ poolt turustatava magnesiitplaadi Ludox FB katmist 
Weberi krohvimaterjalidega. Ludox FB plaat leiab peamiselt kasutust fassaadide viimistlemisel, samuti 
soklites kattematerjalina, rõdupiiretena jmt kohtades, kus on vaja suuremat mehaanilist 
koormustaluvust.  
 
Plaadi paigaldamine 

Ludox FB fassaadiplaat, tüüpmõõtudega 1200 x 2700 x 8 mm paigaldatakse karkassile. Karkassina 
võib kasutada nii puitroovitust kui ka termoprofiili. Reeglina on karkassi samm 600 mm. Plaadid 
paigaldatakse vertikaalselt. Ludox FB plaat on kergesti saetav tavalise saega. Kruvidele ei ole vaja 
auke ette puurida, kuid kui plaadi laius on alla 50 mm, siis on augu ette puurimine soovitatav. Kruvide 
samm on soovitatavalt umbes 200 mm.  

Ludox FB plaadi erinevad küljed on väga erinevate omadustega. Üks pool on sile ja väikese 
veeimavusega, teine pool seevastu poorne ning hea veeimavusega. Krohvisüsteemi ehitamisel tuleb 
väljapoole jätta poorsem pind, seeläbi saavutatakse mineraalsete krohvidega parem nake.  

Plaadid paigaldatakse karkassile tihedalt serv-serva vastu, st et liikumisvahet kahe plaadi vahele ei 
jäeta. Deformatsioonivuugid on soovitatav jätta suuremate lauspindade puhul u iga 10 m tagant. 
Deformatsioonivuukide jätmisel jäetakse kahe plaadi vahele umbes 10 mm liikumisvaru, mis 
täidetakse hiljem, peale armeerimist, UV-kindla mastiksiga. Dekoratiivkrohvimisel krohvitakse üle 
deformatsioonivuugi.  

Sele 1. Deformatsioonvuuk 
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Plaadi eeltöötlus enne krohvimist 

Enne krohvima hakkamist tuleb plaat korralikult tolmust puhastada. Magnesiitehitusplaat on objektile 
tarnituna kaetud tiheda peene tolmuga, mille kätte saamiseks tuleb plaati hoolikalt ja tugevalt harjata. 
Lubatud on ka kerge survepesu, kuid sel juhul tuleb lasta plaadil korralikult välja kuivada.  

Enne krohvimist tuleb Ludox FB plaadile kanda süvakrunt weber.prim 400 Tiefgrund, mis tungib 
sügavale plaadi pooridesse ning toimib plaadi pinnale jäänud tolmu suhtes tolmupidurina. Selle 
tulemusena luuakse armeerimissegule tugev ja stabiilne aluspind. Soovitatav on krunti peale kanda 
rulli või pintsliga (mitte pritsiga), sellisel juhul tungib krunt paremini aluspinda. Krundil tuleb lasta 
korralikult välja kuivada, selleks kulub vähemalt 4 h, kindlam on edasi töötada järgmisel päeval.  

Armeerimine 

Armeerimine tehakse kahes etapis ning seguna kasutatakse armeerimissegu weber.therm 310. 
Therm 310 on unikaalne armeerimissegu tänu oma 6 mm fiiberkiule, mis tagab tootele suurepärase 
elastsuse.  

Esimeses etapis kantakse armeerimissegu plaadi vuukidele ja kruvipeadele. Vuugid armeeritakse 
eraldi ca 20 cm laiuste võrgu ribadega, mis lõigatakse välja suurest armeerimisvõrgu rullist. Enne 
lausarmeeringu tegemist paigaldatakse kõik vajalikud profiilid, st aknaliiteprofiilid akna põskedes, 
lisaks välis- ja sisenurgaprofiilid ning akende jmt avade nurkadesse spetsiaalsed diagonaalsed 
armeerimisvõrgu lapid. 

Teises etapis tehakse lausarmeering. Esimese kihiga kantakse armeerimissegu pinnale umbes 3…4 
mm paksuselt ning sinna sisse surutakse fassaadi-armeerimisvõrk (nt 3,5 x 3,5 mm silmaga), 
erikaaluga ≥160 g/m². Teises kihis kantakse pinnale veel ca 2…4 mm paksune armeerimissegu kiht. 
Lõpptulemusena peab armeeringu paksus olema 5…8 mm.  

Dekoratiivkrohvimine 

Viimase kihina saab fassaadi viimistleda sobiva dekoratiivkrohviga. Magnesiitplaatide kasutamisel 
mingeid erinõudmisi dekoratiivkrohvidele ei seata.  

Enne viimistluskrohvi pinnale kandmist tuleb aluspind kruntida weber.prim 403 kvartsliivaga 
nakkekrundiga. Nakkekrundi pinnale kandmiseks võib kasutada pikakarvalist rulli või pintslit. 
Nakkekrunti veega lahjendada ei ole vaja, soovi korral võib seda teha kuni 5% mahust.  

Dekoratiivkrohvi pinnale kandmiseks tuleb lähtuda vastava toote kasutusjuhendist. Struktuurkrohvidel 
kasutatakse selleks metallist spaatlit ning plastikust krohvihõõrutit, kirjukivikrohvidel ainult metall-
spaatlit. Pritskrohvide korral kantakse materjal pinnale spetsiaalse krohvikoluga / -pritsiga.  

Fassaadivärvid kantakse pinnale alati kahes kihis, kasutades selleks pikakarvalist rulli. Esimene kiht 
lahjendatakse veega kuni 10% ning teine kiht kuni 5%.  

Dekoratiivkrohvide valik 

Nakkekrunt  Dekoratiivkrohv  Fassaadivärv 

weber.prim 403  weber.pas 481 AquaBalance  
silikoonvaikkrohv 

weber.ton 411 AquaBalance silikoonvaikvärv* 

weber.prim 403  weber.pas 471 polüsiloksaankrohv  weber.ton 411 silikoonvaikvärv* /  
weber.ton 412 dispersioonvärv* 

weber.prim 403  weber.star 224 AquaBalance  weber.ton 411 AquaBalance silikoonvaikvärv 
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weber.prim 403  weber.pas 434 kirjukivi‐ ehk 
mosaiikkrohv 

‐ 

‐  weber.vetonit 201 / 202 / 206 pritskrohv ‐ 

* Ülevärvimine on valikuline 
  


