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Universaalne tsemendi ja lubja sideainel kuivsegu müüri ladumiseks (tugevusklass М10 vastavalt standardi-
le EN 998-2), krohvimiseks (krohviklass СS III vastavalt standardile EN 998-1), paksukihiline põrandate 
plaatimis- ja betoonplaatide sängitamismört  ning mineraalsete põrandate tasandamisbetoon (tugevusklass 
С20 vastavalt standardile EN 13813). 

Kasutuskohad:   Välis- ja sisetöödeks 
 Põrandatele ja seintele 

Rakendused: 

 
 
 
 

  Universaalne kuivsegu, eriti mugav väikesemahulisteks ehitus- ja reno-
veerimistöödeks  

 Müürisegu-.kõikide plokkide ja telliste ladumiseks, sobilik ka puhta 
vuugiga ladumiseks. 

 Krohvisegu- kõikidest kaasaaegsetest müürimaterjalidest (tellis-, plokk-, be-
toonseinad jne) ja eelnevalt tsement- või tsementlubikrohvidega krohvitud sein-
te ühe- või mitmekihiliseks krohvimiseks.   

 Plaatimis- ja sängitusmört- betoonplaatide ning looduskivist 
põrandaplaatide ja tänavakivide liimimiseks paksukihilisse mörti.  

 Betooon- mineraalsete põrandate tasandamiseks ja ujuvpõrandate te-
gemiseks kuni 40 mm paksuse kihina. Sobilik köetavatele põrandatele. 
Sobilik kasutamiseks ka betooni remonditöödeks. 

Omadused:   Kerge töödeldavusega. 
 Kõrge mehaaniline tugevus ja ilmastikukindlus. 
 Käsitsi töötlemiseks. 
 Halli värvusega. 

Koostisained:   Portlandtsement 
 Ehituslubi 
 Inertsed täiteained 
 Töötlemist lihtsustavad lisandid 

Tehnilised andmed: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vee kulu 25 kg kuivsegu kohta sõltu-
valt kasutusotstarbest: 

Müüri ladumiseks  3,5 l 
Krohvimiseks 3,6 l 

Tasandamiseks ja 
plaatimiseks 

3,0 l 

Valmimisaeg vee lisamisest: u.  3 minutit 

Kasutusaeg vee lisamisest: u. 2 tundi 

Töötemperatuur: +5°С kuni +25°С 

Krohvimiseks ühes kihis paksusega: u. 15 mm 
Põranda tasandamiseks paksusega: 10-40 mm 
Survetugevus 28 päeva möödudes 
(müürisegu): ≥ 10 N/mm2 

Survetugevus 28 päeva möödudes 
(tasandusbetoon): ≥ 20 N/mm2 

Käidav: 
u. 24 h möödumisel (keskmise kuivamistem-

peratuuri +20ºС korral) 

Kaetav: 

u. 7 ööpäeva möödumisel võib töödeldud 
pindu katta puit- ja laminaatparketi, linoleumi, 
polümeerkatete, hüdroisolatsiooniga, kui 
aluspinna niiskustase on kattematerjalile 
sobilik  

25 kg kuivsegust saab:  u. 16 l mörti  

Maksimaalne terasuurus: ≤ 2,5 mm 

Tuleohutusklass:   А1 (mittepõlev) 
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Töö käik.   Müürisegu: tellised ja plokid peavad olema puhtad, kuivad ja jäävabad.

Segu kanda müürimaterjalile kellu abil. Vuukimine toimub ladumistööde 
käigus, parima kvaliteediga vuuk saavutatakse piisavalt tardunud se-
guga. Peale nakkunud mördi tardumist müürimaterjali mitte liigutada! 

 Krohvisegu: Aluspind peab olema püsiv, kandev, kuiv, õli-, rooste ja 
mustusevaba. Seintelt eemaldada lahtine ja irduv värv, pudenev krohv, 
puhastada sooladest ja tolmust. Kui aluspind on värvitud mittemineraalse 
värviga, on soovitav värv seinast eemaldada või karestada. Esmalt täita 
krohviga augud, tühjad müüritise vuugid, remontida praod. Krohvimata, 
uue müüritise pinnad võib enne krohvimist kruntimise asemel niisutada. 
Ettevalmistatud pinnad kruntida sobiliku Sakreti krundiga. Mört kanda 
pinnale krohvikellu või krohviilabidaga ning tasandada liibi või pahtlilabida 
abil soovitud paksuseni. Peale krohvikihi tardumist on soovitav pinda järel-
niisutada. 

 Põrandate tasandamine: Aluspind peab olema stabiilne, tugev,  liikuvate 
pragudeta. Põrand puhastada pudedatest pindmistest kihtidest, tolmust, 
õlist, värvijääkidest jms. Eriti tihedad ja/või siledad pinnad karestada. Ette-
valmistatud põrand kruntida veega 1:3 lahjendatud krundiga Sakret UG või 
kasutusvalmis krundiga Sakret TCM Primer. Mört valada ettevalmistatud 
pinnale, tihendada, tasandada ja siluda. 

 Paksukihiline põrandaplaatide sängitusmört: Mördi valmistami-
seks lisage kotile kuivsegule 3,0 l puhast vett. Aluspind peab o-
lema stabiilne, tugev,  liikuvate pragudeta. Põrand puhastada 
pudedatest pindmistest kihtidest, tolmust, õlist, värvijääkidest jms.
Eriti tihedad ja/või siledad pinnad karestada. Ettevalmistatud 
põrand kruntida veega 1:3 lahjendatud krundiga Sakret UG või ka-
sutusvalmis krundiga Sakret TCM Primer. Kandke aluspinnale kuni 
20-60 mm paksune mördikiht ning paigaldada sellesse betoonist 
või looduskivist plaadid/tänavakivid selliselt, et plaadid sängituksid 
vähemalt 10 mm sügavusele mördikihti. Kasutage selleks kummi-
haamrit. Graniitkividega parema kontakti saavutamiseks kanda ki-
vide kontaktpinnale tsementkrunti Sakret CemPrim. Jätke plaati-
de/kivide vahele piisavalt laiad vuugid, et need hiljem täita vuugi-
täitega. Paksukihilise meetodi korral tasandatakse ja plaaditakse 
põrand ühe korraga. Plaaditud/sillutatud pind on käidav 24 tunni 
möödudes, autoga sõidetav 14 päeva möödudes. 

Mördi valmistamine:   Kuivsegu puistata puhtasse külma veega täidetud anumasse.  

 Segamiseks kasutada käsimiksrit kiirusega 600 pööret minutis kuni homo-
geense, tükivaba mördi tekkimiseni. 

 Lasta mördil valmida u. 3 min ning seejärel korrata segamist. 
 Tarduma hakkavasse mörti vett mitte lisada! 

Täiendav info toote ka-
sutamise kohta: 

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

 Äsja töödeldud pindu 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 peale kasutamist koheselt veega. 

Kulu:   u. 16 kg/m2 kuivsegu 10 mm paksuse kihi korral. 

Pakend:   25 kg paberkotid, alusel 48 tk.  
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Säilitamine:   Säilitada kuivas suletud originaalpakendis. 

 Optimaalseim säiltustemperatuur 0 ...+20ºC. 
 Säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootel märgitud valmistamis-

kuupäevast. 

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. 

Täiendav informatsioon:   Kaitsta toodet kivistumisfaasis otseste päikesekiirte, tõmbetuule, külmise ja liiga 
kõrge õhutemperatuuri eest.  

 Toote tehnilised näitajad kehtivad +23±2°C õhutemperatuuri ja 50±5% suhtelise 
õhuniiskuse korral. 

 Toodetud Eestis. Tootja Sakret OÜ, Mäo küla, Paide vald 72751, Järvamaa, tel: 
666 7230, www.sakret.ee, info@sakret.ee 

 
 

Värvus Pakend Kogus alusel EAN-kood 

Hall 25 kg 48 tk 4751006566187 

 
Toote tehnilise kirjelduses välja toodud andmed ja juhendid kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta 
pole tootja tootelehe väljaandmisest hilisemal ajal avalikustanud kirjeldusest erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi and-
meid või dokumente. Tootja ei vastuta toote vale või mittesihtotstarbeliise kasutamise eest. Toodet või selle kasutamist puu-
dutavate küsimuste tekke korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon 
on esitatud tooteohutuskaardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimivusdeklaratsioonis.  
 


