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SAKRET FK PLUS - parendatud omadustega plaatimissegu 

Kasutamine: Õhukese ja keskmise kihina keraamiliste, klinker- ja täismassplaatide liimimiseks betoonile ja 
teistele stabiilsetele mineraalsetele pindadele (nt. lubitsement- ja tsementkrohvid) ning kipsplaadile. 
Kasutamiseks sise- ja välistöödel, seintel ja põrandatel. Plaatimissegu on vähendatud libisevusega ning 
parendatud nakkeomadustega. Plaatimissegu klass C1TE (EN 12004). Halli värvusega. 

Pinna ettevalmistamin:  Aluspind peab olema kuiv, tugev ning pragudeta. Puhastada pind habrastest ja 
eralduvatest kihtidest, tolmust, porist, õli- ja värvijääkidest ning muust nakkuvust vähendavatest kihtidest. Eriti 
tihedad ja siledad  pinnad eelnevalt karestada. Imavad pinnad kruntida krundiga SAKRET UG või SAKRET OAD+ 
PRIMER lahjendades veega vahekorras 1:3. 

Töö käik: Plaatimissegu SAKRET FK Plus segada puhtas anumas külma veega ühtlaseks tükivabaks massiks. 
Soovitav on kasutada segistit kiirusega 600 pööret minutis. Pärast segu seismist 3 minutit, korrata segamist. 
Tarduma hakkavale segule vett lisada ei tohi! Korraga tuleb segu kanda pinnale nii palju, kui jõutakse 15 minuti 
jooksul plaadiga katta.  Deformatsioonivuuke ei tohi seguga katta!                                        

Nõuanded: Tehnilised näitajad kehtivad õhutemperatuuri 23±2°С ja suhtelise õhuniiskuse 50±5% korral. 
Madalamad temperatuurid suurendavad ja kõrgemad vähendavad toodud ajanäite. Kivistumise faasis kaitsta 
SAKRET FK Plus otsese päikesekiirguse, tõmbetuule, külma ja liiga kõrge (> +25 °С) temperatuuri eest. Toode 
sisaldab tsementi, niiskusega kokkupuutel leeliselise reaktsiooniga! Lahustuva kroomi kontsentratsioon Cr(VI) 
≤0,0002%.  

Tehnilised näitajad: 

Veekulu 25 kg kuivsegu kohta ca 6,5 l 

Reaktsiooniaeg veega ca 3 minutit 

Kasutusaeg ca 2 tundi 

Pinna- ja õhutemperatuur töötamisel +5°С kuni +25°С   

Plaaditud pinna kõndimiskindlus (osaline koormus)  ca 24 h pärast 

Täielikult koormatav ca 14 päeva möödudes 

Kulunorm 1,8 kg/m² kuivsegu, kasutades 4 mm 
hambamõõduga kellut 

2,7 kg/m² kuivsegu, kasutades 6 mm 
hambamõõduga kellut 

4,5 kg/m² kuivsegu, kasutades 10 mm 
hambamõõduga kellut 

 

Hoiustamine: Kaitsta sademete eest, hoida puitalusel jahedas ja kuivas kohas. Rebenenud ja katkine pakend 
sulgeda koheselt. Säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootmise kuupäevast. 

Pakend: 25 kg kott, alusel 48 kotti. 5 kg kotid, alusel 200 kotti. 

 


