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Peeneteraline tsemendipõhine põrarandatasandussegu survetugevusklassiga C20 tasandustöödeks ja     
kallete tegemiseks. Vastab standardile EN 13813:2005. 
 

Kasutuskohad:   Välistöödeks ja sisetöödeks horisontaalsetel pindadel 

Rakendused:     Betoonist sise- ja välispõrandate ja tasandamiseks (EN 13813) kihi paksu-
sega 3-40 mm 

 Sobilik elektri- ja veeküttega põrandatele tasandamiseks 

 Kallete tegemiseks (nt vannitubades) 

Omadused:   Niiskuskindel 
 Hüdrauliliselt kivistuv 
 Külmakindel 
 Kergelt töödeldav 

 Tasandatud pinda on võimalik otse viimistleda põrandaplaatide või muude 
kattematerjalidega 

 Välistingimustes kasutamisel tuleb katta viimistlusmaterjalidega 

 Pumbaga või käsitsi paigaldamiseks 

Koostisained:   Portlandtsement 
 Kruus 
 Liiv 
 Plastifitseerivad lisandid 
 Spetsiaalsed töötlemist ja ilmastikukindlust parendavad lisandid 

Tehnilised andmed: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Värvus Hall  

Maksimaalse tera suurus 2 mm 

Min./maks. kihipaksus  3/40 mm  

Kulu 10 mm paksuse kihi korral 16 kg/m2 

Veekogus laustasandamiseks ja pum-
baga pinnale kandmisel 

6,0-6,25 l/25 kg 

Veekogus kallete tegemiseks 4,0-4,5 l/25 kg 

Kasutusaeg vee lisamisest u. 40 min 

Käidav, plaaditav 24 tunni möödudes 

Täielikult koormatav 28 päeva möödudes 

Survetugevus 20 MPa 

Paindetugevusklass F4 

Õhu- ja aluspinna temperatuur 

paigaldamise ajal 
+5 ...+25ºC 

Tuletundlikkus A1 (mittepõlev) 
 

 
Aluspinna ettevalmista-
mine: 

  

 Aluspind peab olema stabiilne, tugev,  liikuvate pragudeta.   
 Puhastada pind pudedatest pindmistest kihtidest,tolmust, õlist, värvijääki-

dest jms.   
 Eriti tihedad ja/või siledad pinnad töödelda abrasiiviga.  
 Mineraalsed aluspinnad kruntida krundiga Sakret UG (lahjendada veega 

1:2).  
 Suurte konstruktsioonide pindadel järgida deformatsioonivuukide intervalli.  
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Töö käik:   Kuivsegu segada puhtas nõus külma puhta veega tükivabaks massiks ka-
sutades käsimikserit kiirusega 600 pööret minutis kuni homogeense mördi 
tekkimiseni. 

 Kruvipumba või surupumba abil valamisel tuleb järgida pumba valmistaja 
nõudeid, soovitav on segusse reguleeritava vee kogust mitte ületada toote-
lehel märgitust, kuna suurem vesitsementtegur vähendab segu tugevuso-
madusi. 

 Valada/pumbata mört aluspinnale ja tasandada latiga soovitava paksuseni. 
 Ehitise deformatsioonivuuke ei tohi seguga katta. 
 Armatuurvõrgu kasutamine sõltub rajatava konstruktsiooni nõuetest. 
 Värskelt valatud pindu kaitsta otsese päikesepaiste, sademete, külmumise 

ja tugeva tuule eest, sooja ilma korral on vajalik järelniisutus. 
 Valatud või tasandatud pinnad võib soovi korral jätta katmata või viimistle-

mata, piisavalt hästi tasandatud aluspindu võib ilma peentasanduseta otse 
plaatida ja katta hüdroisolatsiooniga. Välistingimustes tasandamise korral 
tuleb pinnad katta hüdroisolatsiooni, betoonikatsevärvi või plaatidega. 

Täiendav info toote ka-
sutamise kohta: 

  Tasandustööde ajal võib õhu- ja aluspinna töötemperatuur olla +5 ...+25ºC, 
suhteline õhuniiskus mitte üle 95%. 

 Värskelt tasandatud pindu kaitsta otsese päikesepaiste, sademete, kül-
mumise ja tugeva tuule eest, sooja ilma korral on vajalik järelniisutus. 

 Tasandatud pindu võib värvida 1K PU-värviga Sakret S-TOP pärast 21 
ööpäeva möödumist, hüdroisolatsiooniga Sakret TCM katta pärast 4 
ööpäeva möödumist tasandustöödest. 

 Tööriistad pesta koheselt peale kasutamist veega. 

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

Säilitamine:   Säilitada suletud originaalpakendis ja kuivas ruumis. 
 Optimaalseim säiltustemperatuur +5 ...+20ºC. 
 Säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootel märgitud valmistamis-

kuupäevast. 

Utiliseerimine:   Kivistunud või kasutuskõlbmatu toode ja pakend utiliseerida vastavalt se-
adusandlusele ja keskkonnanõuetele. 

Ohutusnõuded:   Hoiduda segu silmadesse sattumise eest.  

 Toode on leeliseline. 

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

 Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga. 

Täiendav informatsioon:   Tootja: Sakret OÜ, Mäo küla, Paide linn 72751,Järvamaa, www.sakret.ee, 
info@sakret.ee 
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