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Peeneteraline lubipahtel  lõppviimistluseks restaureeritavatele ja uutele ehitistele. 

Kasutuskohad:  • Välistingimustes, sisetingimustes 
• Seintele, lagedele 

Rakendused:    • Kasutatav fassaadide ja siseseinte õhukesekihiliseks viimistlemiseks enne 
värvimist. 

• Kasutatav märgade, niiskete ja kuivade siseruumide viimistlemiseks. 
• Sobilik lubi- ja lubitsementkrohviga krohvitud pindadele. 
• Sobilik lubi- või silikaatvärviga värvitud pindade pahteldamiseks. 
• Välistingimustes ülevärvitav lubi-, silikaat-, või silikoonvaikvärvidega. 
• Sisetingimustes ülevärvitav ka akrüül- või lateksvärvidega. 

 

Omadused:  • Plastne 
• Kõrge veeauru läbilaskvusega 
• Hea lihvitavusega 
• Väga hea töödeldavusega 

Koostisained:  • Hüdraatlubi 
• Valge portlandtsement (2% mahust) 
• Lubjajahu, täiteained 
• Kvartsliiv 

Tehnilised andmed: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Värvus Valge pulber 

Maksimaalne terasuurus 0,2 mm 

Minimaalne ja maksimaalne 
kihipaksus ühekordsel 
pealekandmisel  

1-3 mm  

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

Lisatav veekogus  0,44 l (1 kg kohta),  8,8 l (20 kg kohta) 

Kasutusaeg vee lisamisest u. 2 tundi 

Survetugevus ≥1,0 N/mm² 

Paindetugevus ≥0,85 N/mm² 

Veeauru läbilaskvustegur  µ 24 (tabelväärtus EN 1745) 
Õhu- ja aluspinna temperatuur 
töötlemise ajal 

+5 ...+25ºC 

Tuleohutusklass A1 
 

 
Aluspinna 
ettevalmistamine: 

  

• Aluspind peab olema püsiv, kandev, kuiv, õli-, rooste ja mustusevaba. 
• Pinnad tasandada vajadusel Sakreti lubitsement- või lubikrohvidega. 
• Aluspinnalt eemaldada lahtine ja irduv värv, krohv, puhastada sooladest ja 

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

eemaldada. 
• Toodet on soovitav kanda aluskrohvile või aluspahtlile, mitte krohvimata 

müürimaterjalile või betoonile. 
• Poorsed pinnad on soovitav enne krohvimist niisutada, aga mitte vahetult 

enne toote peale kandmist (pind ei tohi olla märg) 
• Ettevalmistatud pinnad kruntida Sakreti krundiga KSp või TGW . 
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Töö käik:  • Kuivsegu segada puhtas anumas puhta külma veega. 

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

• Mört kanda pinnale pahtlilabidaga ning tasandada liibi või pahtlilabida abil 
soovitud paksuseni. 

• Peale pahtlikihi tardumist võib pinda viltida, hõõruda krohvišvammiga, 
kivistunud pinda on võimalik lihvida peeneteralise liivapaberi abil. 

Täiendav info toote 
kasutamise kohta: 

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

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

• Pindu võib värvida või katta tapeediga alles pärast täielikku kivistumist 
(alates14 päeva möödumisel). 

• Tööriistad pesta koheselt peale kasutamist veega. 

Pakend:  
• Plastämber 20 kg, alusel 16 tk.  

Säilitamine:  • Säilitada kuivas suletud originaalpakendis. 
• Optimaalseim säiltustemperatuur +5 ...+20ºC. 
• Säilivusaeg originaalpakendis 24 kuud alates tootel märgitud 

valmistamiskuupäevast. 

Utiliseerimine:  
• Kivistunud või kasutuskõlbmatu toode ja plastpakend utiliseerida vastavalt 

seadusandlusele ja keskkonnanõuetele. 

Ohutusnõuded:  
• Hoiduda segu silmadesse sattumise eest.  

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

• Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga. 

Täiendav 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 

 
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.  
 


