
 

 

SAKRET FFKs  superelastne kiirkivistuv plaatimissegu (klass C2 TF) 

• Sise- ja välistöödeks 

• Seinte ja põrandate plaatimiseks 

• Koormatav 4 tunni pärast 

• Sobib köetavatele põrandatele ja kaminate plaatimiseks 

• Vee- ja külmakindel 

• Sobib keraamiliste, betoon- ja klinkerplaatide, mosaiik- ja looduskivide (v.a. marmorplaatide) õhukese ja 

keskmise paksusega kihiga kleepimiseks 

• Sobib kleepimiseks betoonile ja muudele mineraalsetele aluspindadele, samuti vana plaadi üle kleepimiseks, 

kipskartongplaadile, puitlaastplaatidele ja puidust aluspindadele  

• Temperatuuritaluvus -20 ºС kuni +80 ºС 

Pinna ettevalmistus 

• Pind peab olema kõva ,tugev ja pragudeta 

• Puhastada pind vähemtugevatest ja(või) eralduvatest kihtidest (näiteks pori, õli,värvijäägid jms.) 

• Eriti tihedad ja (või) siledad pinnad töödelda üle abrasiiviga 

• Pind eelnevalt kruntida krundiga SAKRET UG (lahjendada veega 1:2).  Puidust aluspindade kruntimiseks krunti 

veega mitte lahjendada 

Töö käik 

• Plaatimissegu SAKRET FFKs segada puhtas anumas või segistis külma veega tükivabaks massiks. 

• Soovitav on kasutada segistit kiirusega 600 pööret minutis 

• Pärast veega reageerimist (ca 3 minutit) segada veel kord 

• Pärast kivistumise algust ei ole vee lisamine materjalile enam lubatud 

• Valmis liimsegu tuleb kanda pinnale nii palju, kui jõutakse 10 minuti jooksul plaadiga katta 

•     Ehitise deformatsioonivuuke ei tohi liimseguga täita. 

Tehnilised näitajad 

• Vastab standardile                                                       LVS EN 12004 

• Tulekindel klass                                   A1 (mitte põlev) 

• Veevajadus                                                                    ca 6l 25 kg pakendile  

• Kulunorm:                                                                            ca 1,8kg/m2 kuiv segu (4mm kammi kasutusel) 

                                                                                               ca 2,6kg/m2 kuiv segu (6mm kammi kasutusel) 

                                                                                               ca 4,4kg/m2 kuiv segu (10mm kammi kasutusel) 

• Reaktsiooniaeg veega                                                 ca 3 minutit 

• Kasutusaeg vee lisamisest                                          ca 20 minutit 

• Pinnale kammitud liimi parim nakkeaeg                 ca 10 minutit 

• Plaaditud pinna kõndimiskindlus saabub                ca 4 h pärast 

• Täielikult koormatav                                                   ca 7 päeva möödudes  

• Õhu temperatuur töö ajal              alates +5C kuni +25C 

• Temperatuuritaluvus               -20 ºС kuni +80 ºС 

• Säilivusaeg                                                  12kuud 

 

Pakend 

Kotid  5kg ja 25kg 

5kg kotid 200tk alusel 

25kg kotid 48tk alusel 


