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Peeneteraline tsemendipõhine polümeeridega elastne kuivsegu mineraalsete pindade tasandamiseks 
õhukesekihilise krohvina. 

Kasutuskohad:  • Sisetingimustes, välistingimustes 
• Seintele, lagedele 

Rakendused:    • Mineraalsete pindade nagu betoonplokid, erinevad tellised, keramsiit- ja 
poorbetoonplokid, betoonpaneelid, krohvitud pinnad õhukesekihiliseks 
tasandamiseks. 

• Kasutatav märgade, niiskete ja kuivade siseruumide seinte tasandamiseks 
enne pahteldamist, hüdroisolatsioonivõõpade peale kandmist või 
plaatimist. Sobilik ka kõrge niiskuskoormusega siseruumidesse nagu 
basseinid ja keldrid. 

• Sobilik kõikidele lubitsement- ja tsementkrohvidele alates krohvi 
tugevusklassist CS II. Ei sobi kipskrohvide ülekrohvimiseks. 

• Sobilik kasutamiseks koos klaaskiud-armeerimisvõrguga. 
• Sobilik fassaadide tasandamiseks. 
• Viimistletav kõikide sise- ja fassaadivärvidega, tsement- ja polümeersete 

pahtlitega, dekoratiivkrohvidega, hüdroisolatsioonimastiksitega. 
• Sobilik tsementplaatide, puitlaastplaatide ja kipskartongplaatide 

õhukesekihiliseks tasandamiseks. 
• Sobivus RYL-i koormusklassidesse, klasside määratlus vastavalt RT 

kaartidele: RL 01 kuni RL 06. 

Omadused:  • Elastne 
• Kõrge veeauru läbilaskvusega 
• Vee- ja külmakindle 
• Väga hea töödeldavusega 

Koostisained:  • Portlandtsement 
• Polümeerid 
• Mikrokiud 
• Sõelutud kvartsliiv 

• Inertsed täiteained 

Tehnilised andmed: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Värvus Hall pulber 

Maksimaalne terasuurus 0,5 mm 

Minimaalne ja maksimaalne kihipaksus  1-8 mm  

Kulu 1 mm paksuse kihi korral 1,6 kg/m2 

Lisatav veekogus 25 kg kohta u.  6,5 l 

Kasutusaeg vee lisamisest u. 2 tundi 

Krohviklass vastavalt standardile EVS-
EN 998-1 

CS III 

Paindetugevus  4 N/mm² 

Kapillaarse veeimavuse klass W2 (madal) 

Nakketugevus ≥1,4 N/mm² 

Veeauru läbilaskvusklass  V 1 (kõrge) 

Külmakindlusklass F 50 

Õhu- ja aluspinna temperatuur 

töötlemise ajal 
+5 ...+25ºC 

Tuletundlikkus A1 (mittepõlev) 
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Aluspinna 
ettevalmistamine: 

  
• Aluspind peab olema püsiv, kandev, kuiv, õli-, rooste ja mustusevaba. 
• Sügavamad augud täita Sakreti lubitsement- või tsementkrohvidega. 
• Aluspinnalt eemaldada lahtine ja irduv värv, pudenev krohv, puhastada 

sooladest ja tolmust. 
• Kui aluspind on värvitud mittemineraalse värviga, tuleb värv seinast 

eemaldada või karestada. 
• Ettevalmistatud pinnad kruntida sobiliku Sakreti krundiga.  

Töö käik:  • Kuivsegu puistata puhtasse külma veega täidetud anumasse.  

• Segamiseks kasutada käsimiksrit kiirusega 600 pööret minutis kuni 
homogeense, tükivaba mördi tekkimiseni. 

• Mört kanda pinnale hammaskellu, pahtlilabida või krohvipumba abil ning 
tasandada liibi või pahtlilabida abil soovitud paksuseni. 

• Aluspinna armeerimise korral suruda võrk äsja peale kantud märga mörti 
ning tasandada see pahtlilabida abil kuni võrk enam ei paista. Peale kihi 
kuivamist katta kogu pind veelkord õhukese mördikihiga. Optimaalne
kihtide kogupaksus laustasandamisel kuni 8 mm, maksimaalne 
kogupaksus kuni 10 mm. 

• Aluspinna tasandamise korral juhinduda krohvimistööde meetoditest.  

Täiendav info toote 
kasutamise kohta: 

 • Mördi pealekandmisel võib õhu- ja aluspinna töötemperatuur olla 
+5 ...+25ºC, suhteline õhuniiskus mitte üle 80% 

• Äsja krohvitud pinda kaitsta sademete, otseste päikesekiirte ja külmumise 
eest. 

• Krohvitud pindu ei ole soovitav värvida varem, kui 1 nädala möödumisel 
krohvimistöödest, dekoratiivkrohviga võib krohvitud pindu katta vähemalt 
48 h möödumisel krohvimisest.  

• Tööriistad pesta koheselt peale kasutamist veega 
• Krohvikihi ülekrohvimisel tuleb arvestada asjaoluga, et kasutatav krohv ei 

tohi olla tugevam, kui alumisse kihti jääv krohv. 

Pakend:  
• Paberkotid 25 kg, alusel 48 tk  

Säilitamine:  • Säilitada kuivas suletud originaalpakendis. 
• Optimaalseim säiltustemperatuur 0 ...+20ºC. 
• Säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootel märgitud 

valmistamiskuupäevast. 

Utiliseerimine:  
• Kivistunud või kasutuskõlbmatu toode ja paberpakend utiliseerida vastavalt 

seadusandlusele ja keskkonnanõuetele. 

Ohutusnõuded:  
• Hoiduda segu silmadesse ja nahale sattumise eest.  

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

• Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga. 

Täiendaf informatsioon:  
• Toodetud Eestis. Tootja Sakret OÜ, Mäo küla, Paide vald 72751, 

Järvamaa, tel: 666 7230, www.sakret.ee, info@sakret.ee 
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toote vale või mittesihtotstarbeliise kasutamise eest. Toodet või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral 
palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud 
tooteohutuskaardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimivusdeklaratsioonis.  
 


