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Suureteraline lubitsementsegu müüri ladumiseks ja vuukimiseks vastavalt standardile EN 998-2.  

Kasutuskohad:   Välis- ja sisetöödeks 

Rakendused: 
 
 
 

  Müürisegu paekivide, graniitkivide, keraamiliste telliste ning poorsete 
müürimaterjalide ladumiseks.  

 Sobilik müüride vuukimiseks ja vuukide taastamiseks. 

Omadused:   Kõrge mehaanilise ja ilmastikukindlusega. 
 Veeauru läbilaskev. 
 Tellimisel toodetav 3 erineva värvusega: helehall, valge, helebeež. 

Koostisained:   Portlandtsement. 
 Hüdraatlubi. 
 Inertsed täiteained, kvartsliiv. 
 Tehnoloogilised lisandid. 

Tehnilised andmed: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vee kulu       0,15 l/1 kg 3,7 l/25 kg 

Valmimisaeg vee lisamisest: u.  3 minutit 

Kasutusaeg vee lisamisest: u. 2 tundi 

Töötemperatuur: +5°С kuni +25°С 

Survetugevus 28 päeva möödudes:  ≥ 6 N/mm2 
Nakketugevus 28 päeva möödudes ≥ 0,15 N/mm2 
Veeauru läbilaskvustegur, µ 15/35 

Soojuserijuhtivus, λ 0,67 (Р=50%), 0,76 (Р=90%) W/(m·K) 

Külmakindlusklass F35 

Tuletundlikkus А1 (mittepõlev) 

Maksimaalne terasuurus 4 mm 

Värvus Helehall 
 

Aluspinna ettevalmista-
mine: 
 
 
Töö käik: 

  Vundament, tellised või kivid peavad olema puhtad, kuivad, jää-
ning lumevabad. 
 

 Kuivsegu segada puhta külma veega ühtlaseks tükivabaks mas-
siks kasutades käsimiksrit või segistit, segamisaeg 3 min. Tarduma 
hakkavasse segusse vett mitte lisada!  

 Segu kanda müürimaterjalile kellu abil. Vuukimine toimub ladu-
mistööde käigus. Peale seguga nakkumist müürimaterjali mitte lii-
gutada!    

 Vuukide parandustöödeks puhastada olemasolevad vuugid mustu-
sest, mullast, savitäitest, lahtisest mördist. Segu kanda vuukidesse 
vuugikellu abil. Vuuke on võimalik modelleerida kõigi traditsioonilis-
te abivahenditega. Peale vähest mördi tardumist pesta vuugid 
švammi abil. 

   

Täiendav info toote kasu-
tamise 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. 

 Tööriistad pesta peale kasutamist koheselt veega. 

Pakend:   25 kg paberkotid, alusel 48 tk, 1 t big-bag 
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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 

 
 
 

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.  
 


