TOOTE TEHNILINE KIRJELDUS
SAKRET OAD ELASTIC
ÜHEKOMPONENTNE VEETÕKKEMASTIKS

03.09.18.

1-komponentne elastne veetõkkemastiks. Vastab standardile EN 14891:2012.
Kasutuskohad:
 Sisetingimustes
 Põrandatele ja seintele
Rakendused:

 Tavalise või kõrge kasutuskoormusega niiskete siseruumide nagu vannitoad, duširuumid, sauna pesuruumid, köögid jne. seinte ja põrandate niiskus- ja veekindlaks muutmiseks enne plaatimist erinevate keraamiliste, betoonist ja looduskivist viimistusplaatidega või muude kattematerjalidega
katmist.
 Sobilik põrandaküttega pindadele.
 Ei ole sobilik kasutamiseks basseinides.
 Sobib paigaldamiseks betoonist, kivist ja mineraalsete segudega tasandatud pindadele, kipsplaatidele, puitlaastplaatidele, tsementkiudplaatidele.
poorbetoonist, lubitsement- ja tsementsegudega tasandatud pindadele,
 Plaatimiseks sobilikud Sakreti plaatimissegud:
SAKRET FKe
SAKRET FKW
SAKRET FFK
SAKRET FFKs

Omadused:

 Elastne
 Kõrge pingetaluvusega
 Kõrge leelisekindlusega
 Väga hea töödeldavusega

Koostisained:

 Sünteetiline kautšuk
 Inertsed täitained
 Pigment

Tehnilised andmed:

Värvus
Tihedus
Vajalik kihipaksus seinal kuivanuna
Vajalik kihipaksus põrandal kuivanuna
Keskmine kulu 0,6 mm kihi korral
Kuivamisaeg enne plaatimist
Kihtidevaheline kuivamisaeg
Õhu- ja aluspinna temperatuur
pealekandmise ajal
Ekspluatatsioonitemperatuur

hall
Ca 1,40 kg/l
0,4 mm
0,6 mm
0,95 kg/m2
6 tundi
1-3 tundi
+5 ...+25ºC
0 - +80ºC
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Aluspinna ettevalmistamine:




Töö käik:

 Enne kasutamist segada mastiks läbi.
 Mastiks kanda pinnale 2 kuni 3 ühtlase kihina pintsli või rulli abil, järgides
iga järgneva kihi pealekandmise vahelist kuivamisaega (1-3 h).
 Ruumi nurkades ja vuukides kasutada armeerivat kangas-riba või
spetsiaalseid Sakreti nurgatugevduselemente, läbiviikude ja trappide ümber kasutada selleks ettenähtud Sakreti mansette või armeerimiskangast
 Veetõkkemastiksiga kaetud pinnal lasta enne plaatimist kuivada vähemalt
4 tundi.

Täiendav info toote kasutamise kohta:

 Detailne Sakreti hüdroisolatsioonsüsteemi paigaldusjuhend on saadaval
kodulehel www.sakret.ee.
 Mastiksi pealekandmisel võib õhu- ja aluspinna temperatuur olla
+5 ...+25ºC
 Tööriistad pesta koheselt peale kasutamist veega.
 Kaitsta mastiksiga kaetud pinda otsese UV-kiirguse eest
 Kuivanud mastiksit saab pindadelt eemaldada ainult mehaaniliselt, eemaldamise abimeetmena võib kasutada ka ehitusfööniga kuumutamist

Säilitamine:

 Säilitada külma eest kaitstuna suletud originaalpakendis
 Optimaalseim säiltustemperatuur +10 ...+30ºC
 Säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootel märgitud valmistamiskuupäevast

Utiliseerimine:

 Hangunud kasutuskõlbmatu toode ja plastpakend utiliseerida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele

Ohutusnõuded:

 Hoiduda mastiksi silmadesse sattumise eest
 Kontakti tekkides lopudada silmad jooksva vee all ning vajadusel pöörduda
arsti poole
 Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga

Täiendaf informatsioon:

 Toodetud Euroopa Liidus. Toote ametlik esindaja Eestis Sakret OÜ, Mäo
küla, Paide vald 72751, Järvamaa, tel: 666 7230, www.sakret.ee,
info@sakret.ee

Aluspind peab olema kandev, kuiv, tolmu-, õli- ja mustusevaba.
Pinnad tasandada vajadusel Sakreti põranda- või seinatasandussegudega.
 Aluspindade maksimaalne lubatav niiskussisladus:
Tsemendipõhised aluspinnad (tasandussegud, betoon)- 2,0 CM%
Kipskrohv- 1,0 CM%
Kipsipõhised põrandasegud- 0,3 CM%.
 Kuni 500µm laiused aluspinna praod ja mõrad võib sillata veetõkkemastiksiga, laiemate pragude sildamise jaoks kasutada mastiksis armeerimiskangast. Veenduda, et tegemist ei oleks ehitusdünaamiliste pragudega!
 Pinnad puhastada tolmuimejaga.
 Põrandaküte tuleb välja lülitada vähemalt 2 ööpäeva enne veetõkkemastiksi pealekandmist
 Ettevalmistatud pinnad kruntida kuni 1:4 veega lahjendatud nakkekrundiga
Sakret OAD Elastic Primer.
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TOOTE TEHNILINE KIRJELDUS
Pakend:
Pakend

Kogus hulgipakendis

1,5 kg

24 tk (kartongkarbis)

5 kg

80 tk (puitalusel)

10 kg

32 tk (puitalusel)

20 kg

16 tk (puitalusel)

EAN-kood
4751006563193
4751006562295
4751006566224

Toote tehnilise kirjelduses välja toodud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole
tootja avalikustanud kirjeldusest erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid või dokumente. Tootja ei vastuta
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.
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