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        Peenpahtel kuivade ruumide seinte ja lagede lõppviimistlemiseks. 
                                                  RYL koormusklass vastavalt RT kaardile: RL 01-RL-03. 
 

Kasutuskohad:   Sisetingimustes 
 Seintele ja lagedele 

 Käsitsi paigaldamiseks 

Rakendused:    Lõppviimistluskihi pahteldamiseks aluspahtlitele või krohvpindadele enne  
värvimist või tapeetimist:  
 Tsement-, lubitsement- või kipskrohvpindadele. 
 Kipsplaatidele. 
 Betoonpindadele. 
 Tsement-ja puitkiudplaatidele. 
 Klaaskiudtapeedile. 
 Ülevärvitav veepõhiste värvidega (nt. lateksvärvid, akrüülvärvid jms.). 
 Pahteldatud pind ei ole sobilik vinüülkatetele, plaatimiseks või ülekrohvimi-

seks. 

Omadused:   Väga hea lihvitavusega. 
 Lihtne kasutada ja töödelda, ei valgu. 
 Pinnasileduse kvaliteediklassi Q3-Q4 saavutamiseks. 
 Vähem lenduvat lihvimistolmu. 
 Tugevam koostis. 

Koostisained:   Polümeerdispersioon. 
 Lubjajahu, inertsed täiteained. 
 Lisandid. 

Tehnilised andmed: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Värvus, olek Valge, pasta  

Maksimaalne terasuurus 0,25 mm 

Minimaalne ja maksimaalne kihi-
paksus ühekordsel pealekandmisel  

0-4 mm  

Kulu 1 mm paksuse kihi korral Ca 1,7 kg/m2 

pH  8-9 

Nakketugevus betoonil, MPa (EN 
1542) 

0,4  

Kuivjääk, % mahust 75 

Kuivamisaeg +23°C õhutempera-
tuuri ja 50% õhuniiskuse korral 

1-1,5 h/1 mm 
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Aluspinna ettevalmista-
mine: 

  

 Aluspind peab olema stabiilne, kandev, kuiv, õli-, rooste ja mustusevaba.
Vajadusel tuleb pinnad pesta sobiliku puhastusainega (nt. ekspluatatsioo-
nis olnud värvitud seinad). 

 Pinnad tasandada vajadusel krohvi või täitepahtliga. 
 Aluspinnalt eemaldada lahtine ja irduv krohv, kooruv värv, puhastada soo-

ladest ja tolmust. 
 Kipskartongplaatide vuugiteibid tuleb paigaldada ja siluda sobiliku vuugi-

pahtliga. 
 Varem läikiva värviga värvitud aluspind tuleb eelnevalt lihvida matiks, see-

järel kruntida krundiga Sakret UG (lahjendada veega 1:4) või krundiga Sak-
ret BG. 

 Betoonpinnad kruntida krundiga Sakret UG (lahjendada veega 1:4) või 
krundiga Sakret BG. Krohvitud pinnad ja kipskartongplaadid krundiga Sak-
ret TGW. Kiudplaadid, sõltuvalt imavusest, kruntida Sakret QG või Sakret 
UG-ga. Värvimata klaaskiudtapeediga kaetud pinnad ei vaja kruntimist. 

Töö käik:   Juhul, kui pahtlit on pikemat aega hoiustatud, tuleb see enne kasutamist 
läbi segada. 

 Kandke pahtel aluspinnale terasest pahtlilabidaga ja tasandage siledaks. 
 Maksimaalselt võib pinnale kanda ühe või mitme kihiga kuni 4 mm paksuse  

viimistluskihi. 
 Järgneva kihi saab vajadusel pinnale kanda siis, kui alumine kiht on täiesti 

kuivanud. 
 Lihvimiseks sobib liivapaber P120-180μm. 

Täiendav info toote  
kasutamise kohta: 

  Pahtli kasutustemperatuur alates +10 kuni +25ºC, 30 ºC kõrgemad õhu-
temperatuurid soodustavad liiga kiiret kuivamist ja võivad põhjustada pahtli 
pragunemist. Tööde teostamise ajal vältida siseruumis kõrget õhuniiskust 
ja tõmbetuult. 

 Äsja pahteldatud pinda kaitsta sademete, otseste päikesekiirte ja külmumi-
se eest. 

 Pindu võib värvida või katta tapeediga alles pärast täielikku kuivamist. Töö-
riistad pesta koheselt pärast kasutamist veega. 

Pakend:   1 kg plastnõu, alusel 288 tk. 

 8 kg plastämber, alusel 80 tk. 

 15 kg plastämber, alusel 33 tk. 

 25 kg plastämber, alusel 16 tk.  

Säilitamine:   Säilitada kuivas suletud originaalpakendis. 
 Optimaalseim säiltustemperatuur +5 ...+30ºC, vältida külmumist ja päikese 

käes hoiustamist. 
 Säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootel märgitud valmistamis-

kuupäevast. 

Utiliseerimine:   Kuivanud või kasutuskõlbmatu toode ja plastpakend utiliseerida vastavalt 
seadusandlusele ja keskkonnanõuetele. 

Ohutusnõuded:   Hoiduda materjali silmadesse sattumise eest ja võimalusel vältida nahale 
sattumist. 

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

 Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga. 
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Tootja:   Toodetud Euroopa Liidus. Toote ametlik esindaja Eestis Sakret OÜ, Mäo 
küla, Paide linn 72751, Järvamaa, www.sakret.ee, info@sakret.ee 

 
Tehnilise andmelehe teave põhineb meie hetketeadmistel ning uusimatel pealekandmise tehnoloogiatel. Need andmed on 
siiski vaid mittesiduvad soovitused, kuna olenevalt tegelikest pinnatingimustest ja ehitusobjekti iseärasustest ning nõuetest 
võib sobida teistsugune pealekandmise tehnika, mille saab kindlaks määrata ainult konkreetsel objektil. Võtke kindlasti ar-
vesse objekti eritingimusi. Ülaltoodud teabe põhjal ei saa tuletada seaduslikke kohustusi. 
Kuna pinnamaterjalid on erinevad ning me ei saa mõjutada töötingimusi, soovitame kõigil juhtudel alati ise piisavalt katse-
tada, et kindlaks teha, kas meie tooted sobivad kavandatud otstarbeks ja pealekandmisviisiks. 
Käesoleva tehnilise andmelehe avaldamisega kaotavad kehtivuse kõik eelmised versioonid. 

 
 


