
 

 

Elastne plaatimissegu SAKRET FKW (valge) 

Kasutusala: 

• sise- ja välistöödeks; 

• valge värvusega 

• seintele ja põrandatele; 

• sobib põrandaküttele; 

• vee-ja külmakindel; 

• sobib õhukese ja keskmiselt paksu kihina keraamiliste-ja betoonplaatide, mosaiik ja looduskivi liimimiseks; 

• liimimiseks betoonile ja teistele mineraalse kattega alustele, ka kipsplaatidele, puitlaastplaatidele, vanadele plaatidele uute 

liimimiseks. 

• plaatimissegu klass C2 TE 

Pinna ettevalmistamine: 

• pind peab olema kuiv, tugev ja pragudeta; 

• puhastada pind vähemtugevatest ja eralduvatest kihtidest, nagu tolm, pori, õli- ja värvi jäägid; 

• eriti tihedad ja siledad  pinnad tuleb karestada; 

• aluspind kruntida krundiga SAKRET UG. Betooni ja teiste mineraalsete aluspindade ja kipsplaatide jaoks krunt lahjendada veega 

vahekorras 1:2. Puit-laast alustel kasutatakse lahjendamata krunti SAKRET UG. 

 Töö käik: 

• plaatimissegu SAKRET FKW segada puhtas anumas külma veega tükivabaks massiks; 

• soovitav on kasutada segistit kiirusega 600 pööret minutis; 

• pärast veega segamist korrata segamist 3 min pärast; 

• tarduma hakkavale materjalile ei tohi vett lisada!                                          

• korraga tuleb valmis segu kanda pinnale nii palju, kui jõutakse 20 minuti jooksul plaadiga katta; 

• deformatsioonivuuke ei tohi seguga katta! 

Nõuandeid: 

• tehnilised näitajad kehtivad temperatuuril 23±20 C ja suhtelisel õhu niiskusel 50±2%. Madalamad  temperatuurid suurendavad ja 

kõrgemad vähendavad toodud ajanäite; 

• SAKRET FKW kaitsta kivistumise faasis päikesekiirguse, tõmbetuule, külma ja liiga kõrge (>+250C) temperatuuri eest; 

• toode sisaldab tsementi , on leeliselise reaktsiooniga! 

• lahustuva kroomi kontsentratsioon Cr(VI) ≤0,0002%. 

Tehnilised näitajad: 

Veevajadus 25 kg kuiva segu kohta ca 7,3 l 

Reaktsiooniaeg veega ca 3 min 

Kasutusaeg ca 2 tundi  

Temperatuur töötamiseks +50 kuni +250C 

Plaaditud pinna kõndimiskindlus saabub ca 24 tunni pärast 

Täielikult koormatav ca 14 päeva möödudes 

Kulu 1,6kg/m² kuivsegu puhul kasutada kellut 

hambamõõduga 4mm 

2,4kg/m² kuivsegu puhul-6mm 

3,9kg/m² kuivsegu puhul -10mm 

Tuleohtlikusklass A1(mittepõlev) 

Säilitamine 

• kaitsta ilmastikumõjude eest, hoida puitalusel jahedas ja kuivas kohas. Rebenenud ja katkine pakend koheselt sulgeda. 

• säilivusaeg 12 kuud originaalpakendis. 


