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Mittekahanev kiirkivinev armeerimiskiududega jootebetoon. Vastab standardile 
EN 1504-3:2006, tugevusklass R4. 

 

Kasutuskohad:   Välistingimustes, sisetingimustes, horisontaalsetele pindadele 

Rakendused:   Betoonist ja raudbetoonist konstruktsioonide remontimiseks ja järelvalutöödeks. 

 Seadmete ankrute monoliitseks paigaldamiseks. 

 Betoonelementide, postvundamentide monolitiseerimiseks. 

 Betoonkonstruktsioonide ja elementide täitevaluks. 

 Horisontaalsete pindade remonttasanduseks (nt. trepiastmed, terrassid), kui alus-
pinnale on esitatud kõrgendatud tugevuse nõudmised.  

 Tasandus- ja järelvaluks kihipaksusega 5-50 mm. 

Omadused:   Kiirkivinev 

 Hea valguvusega 

 Kõrge tihedusega 

 Kõrge survetugevusega 

 Vähese algpaisumisega 

 Pumbatav 

Koostisained:   Portlandtsement, eritsement 

 Inertsed täiteained 

 Tehnoloogilised lisandid 

 Armeerimiskiud 

Tehnilised andmed: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lisatav veekogus 25 kg kuivsegule 2,65 l 

Kasutusaeg vee lisamisest: u. 30 min 

Töötemperatuur: +5°С kuni +25°С 
Survetugevus 24 h möödudes: ≥25 MPa 
Survetugevus 7 ööpäeva möödudes: ≥40 MPa 
Survetugevus 28 ööpäeva möödudes: ≥50 MPa 
Paindetugevus 28 ööpäeva möödudes: ≥7 MPa 

Nakketugevus: ≥2,0 MPa 
Vastupidavus karboniseerumisele: vastupidav 

Maksimaalne terasuurus: 2,5 mm 

Tuleohutusklass: А1 (mittepõlev) 

25 kg kuivsegust saab valmismörti: u. 13 l 
 

Aluspinna ettevalmista-
mine: 

  Aluspind peab olema tugev, liikuvate pragudeta, puhastatud mustusest ja õlijääki-
dest, samuti värvist ja muudest nakkumist vähendavatest materjalidest. Vältida jää-
tunud pinnale kandmist.  

 Väga tihedad või siledad pinnad tuleb nakke soodustamise eesmärgil karestada. 

 Tsingitud terasest ankrud peavad olema passiveeritud, et kokkupuutel mördiga ei 
tekiks naket vähendavat vesinikühendit. 
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Töö käik: 
 

  Kuivsegu segada puhta külma veega 3 min jooksul homogeenseks massiks kasu-
tades segu käsimikserit või betoonimikserit. 

 Pärast mördi valmimist valada see ettevalmistatud pinnale või raketisse. Mördi ka-
sutusaeg on 30 min, mille jooksul toimib hea valguvus. 

 Voolavust saab soodustada tihendamise või vibreerimisega. 

 Normaalkogusega veega segatud mördi pinnalekantava kihi paksus tasandamise 
korral on 5-50 mm, väiksema veekogusega segatud mörti saab tihedama konsis-
tentsi tõttu pinnale kanda kuni 100 mm paksuse kihina. 

 Ankrute, postide monolitiseerimiseks ja täitevalu korral ei ole kihipaksusele piiran-
guid. 

Täiendav info toote ka-
sutamise kohta: 
 

  Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada! 
 Betoonitööde läbiviimiseks optimaalne õhu- ja aluspinna töötemperatuur 

+5 ...+25ºC, kõrgemad temperatuurid kiirendavad tardumist. 
 Äsja valatud pinda kaitsta sademete, otseste päikesekiirte ja külmumise eest 
 Betoneeritud pindu võib värvida alles pärast täielikku kivistumist (28 ööpäeva 

möödudes) 
 .Tasandusvalu korral on soovitav järelniisutamine 2-3 päeva jooksul. 

Pakend:   Paberkotid 25 kg, alusel 48 tk 

 1 t big-bag 

Säilitamine:   Säilitada kuivas suletud originaalpakendis. Katkine või rebenenud pakend sulgeda 
koheselt. 

 Optimaalseim säiltustemperatuur +5 ...+20ºC. 

 Säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootel märgitud valmistamis-
kuupäevast. 

 

Utiliseerimine:   Kivistunud või kasutuskõlbmatu toode ja pakend utiliseerida vastavalt seadusand-
lusele 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 

Täiendaf informatsioon:   Tootja: Sakret OÜ, Mäo küla, Paide linn 72751, Järvamaa, tel: 666 7230, 
www.sakret.ee, info@sakret.ee 

Toote tehnilise kirjelduses toodud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole tootja 
avalikustanud tootekirjeldusest hilisemal ajal 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.  

 


