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Isetasanduv kiirkivistuv põrandasegu survetugevusega C20 vastavalt standardile EN 13813:2005. 
  

Kasutusala:   Betoonpõrandate peentasandamiseks 

 Sisetöödeks 

 Põrandate tasandamiseks enne katmist keraamiliste plaatide, hüdroisolatsiooni, epoka-
tete, PVC-katete, parketiga 

 Sobilik köetavatele põrandatele 

 Valatav käsitsi ja pumbaga 

Omadused:              
•
•

 Nakkub hästi aluspinnaga 

 Hea valguvusega 

 Kiire tardumine ja kivistumine 

 Mahupüsiv 

Koostisained:   Hüdraulilised sideained (tsement) 

 Inertsed täiteained 

 Tehnoloogilised lisandid  

Tehnilised andmed: 
 
 
 
 
 
 

 Kuivsegule lisatava vee kogus: 25 kg 5,80 l  

Segu valmimisaeg vee lisamisest: ca 3 min 

Töötlemisaeg: ca 20 min 

Kihi paksusele: 3-30 mm 

Aluspinna ja õhu töötemperatuur: +5°С kuni +25°С 

Survetugevus 28 päeva möödudes: ≥ 20 N/mm2 
Paindetugevus 28 päeva möödudes: ≥ 5 N/mm2 
Maksimaalne täiteaine suurus: ≤ 0,6 mm 

Kõndimiskuiv:  2-4 tunni pärast  

Plaaditav keraamiliste plaatidega: ca 24 h pärast  

Võib paigaldada hüdroisolatsiooni, 
EPO, PVC, ja parkettkatteid:  

ca 7 ööpäeva pärast tingimusel, et seguga kaetud 
aluspinna niiskussisaldus vastab katte paigaldamise 
nõuetele 

25 kg kuivsegus saab:  ca 15,9 l mörti  

Tuletundlikkusklass: А1 (mittepõlev) 
 

Aluspinna ettevalmista-
mine: 

  Aluspind peab olema tugev, stabiilne, liikuvate pragudeta, puhastatud mustusest ja õlijää-
kidest, samuti värvist ja muudest nakkumist vähendavatest materjalidest.  

 Väga siledad pinnad karestada. 

 Betoonist aluspind kruntida nakkekrundiga Sakret UG lahjendades seda veega suhtes 1:2.

 Poorsemaid, suure imavusega pindu kruntida kaks korda! 

 Aluspinna niiskussisaldus (CM) ei või ületada 4%. 

 Aluspinnaga nakkuvuse kahtluse korral eelnevalt katsetada tasandusvalu väikesel alal.  

Töö käik :   Kuivsegu puistata puhtasse külma veega täidetud anumasse. Segamiseks kasutada kä-
simikserit kiirusega 600 pööret minutis ning segada ühtlaseks tükivabaks mördiks.  

 Lasta mördil valmida ca 3 min ning korrata segamist. 
 Segumass valada põrandale ja aidata tasandumisele kaasa põrandasegukelluga (metal-

list või kummist). Enne segumassi tarduma hakkamist rullida see läbi ogarulliga, selliselt 
pääseb liigne õhk segust välja ning pinnale ei teki õhumullikraatreid. 

 Valutööde ajal tuleb sulgeda uksed ja aknad, et ruumis ei tekiks tõmbetuult. 
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Täiendavad paigaldusju-
hised: 

  Seinte ja postide liitekohtades on soovitav kasutada kompensatsioonilinti, kui kihi paksus 
seda võimaldab. 

 Aluspõranda deformatsioonivuukide olemasolu korral ei tohi neid seguga katta. 
 Üle 36 m2 põrandapinna valamisel  tuleb segusse lõigata deformatsioonivuugid kuni 

aluspõrandani. Vuugid tuleb lõigata võimalikult varakult- nii pea, kui saab astuda tasan-
datud pinnale. 

 Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada! 
 Põrandaküttega pindade tasandamise korral lülitada küte välja vähemalt 5 päeva enne 

valutöid. Kütte võib sisse lülitada 28 päeva möödumisel valutöödest.  
 Seguga ei või tasandada kipsist või anhüdriidist aluspõrandaid. 

Kulu:   Umbes 17 kg/m2 kuivsegu 10 mm kihi paksuse korral. 

Pakend:   25 kg paberkotid, alusel 48 tk 

Säilitamine:   Säilitada kuivas suletud originaalpakendis. 

 Optimaalseim säiltustemperatuur 0 ...+20ºC. 

 Säilivusaeg originaalpakendis 6 kuud alates tootel märgitud valmistamiskuupäevast. 

Utiliseerimine :   Kivistunud mass või kuivsegu utiliseerida kui mineraalne ehitusmaterjal vastavalt riigi sea-
dusandlusele. 

 Pakend utiliseerida kui mitmekihiline paber PE vahekihiga vastavalt riigi seadusandlusele.

Ohutusalane info:   Hoiduda segu silmadesse ja nahale sattumise eest. Sisaldab tsementi! 

 Kontakti tekkides lopudada silmad jooksva vee all ning vajadusel pöörduda arsti poole. 

 Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga.Tooteohutusmärgid on ära too-
dud paberkotil. 

Täiendav info:   Kivistumisfaasis kaitsta plaaditud pinda otsese päikesepaiste, tõmbetuule, külmumise 
ja liiga kõrge (> +25ºС) õhutemperatuuri eest.  

 Tehnilised andmed kehtivad toote kasutamisel õhutemperatuuri +23±2°C ja suhtelise õhu-
niiskuse 50±5% korral 

 Tootja on märgitud koti külje pärast tootmiskuupäeva järgnevalt: EST - OÜ SAKRET; LV -
SIA SAKRET; LT - UAB SAKRET LT. Lisainfo info@sakret.ee . 

  
 

Värvus Pakend Kogus alusel EAN-kood. 

Hall 25 kg 48 tk 4751006567955 
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