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Müürisegu betoonplokkide, keraamiliste ja silikaat-
telliste, keramsiitplokkide ning graniitkivide 
ladumiseks, mineraalsete pindade krohvimiseks.

• Välis- ja sisetöödeks
• Kõrge mehaanilise tugevuse ja ilmastikukindlusega
• Veeauru läbilaskev
• Sobilik ka puhta vuugiga ladumiseks
• Sobib kaminate ja korstnate ladumiseks (v.a tulekolded)
• Sobib korstnate ning soklite krohvimiseks
• Krohvimata või varem tsementkrohviga krohvitud pindade krohvi-

miseks
• Saadaval tumehalli ja valge värvusega

Segu valmistamine
Kuivsegu segada puhta külma veega ühtlaseks tükivabaks mördiks, kasutades 
käsimikserit või segistit, segamisaeg 3 min. Tarduma hakkavasse segusse vett 
mitte lisada! Optimaalne töötemperatuur +5…+30 °С. Kõrgemad tempera-
tuurid kiirendavad mördi tardumist, madalamad pikendavad. Mitte kasutada 
miinuskraadidel ilma külmumisvastase lisandita! Talvistes tingimustes kuni 
–10 °C külmaga krohvides või ladudes lisada 25 kg koti segu kohta 80 ml 
külmalisandit Sakret AF. Kaitsta laotavat müüri või krohvitavat seina sademete 
ja muude ohustavate ilmastikumõjude eest. 

Müüri ladumine
Tellised ja plokid peavad olema puhtad ja kuivad. Mört kanda müürimaterjalile 
kellu abil. Vuukimine toimub ladumistööde käigus, parima kvaliteediga vuuk 
saavutatakse piisavalt tardunud mördiga. Pärast mördiga nakkumist müüri-
materjali mitte liigutada!

Krohvimine
Krohvimisel kanda mört aluspinnale teraskellu või krohvilabida abil kihi 
paksusega 5–25 mm. Mört tasandada rihtlatiga vajaliku paksuseni, siluda või 
töödelda krohvihõõrutiga. Enne järgneva kihi pealekandmist lasta krohvitud 
pinnal 12–24 h kuivada, seejärel pind vajaduse korral karestada ja niisutada. 
Kivistunud pindu saab töödelda kivihõõrutiga. Soovitatav on krohvipinna 
järelniisutamine 1–2 päeva jooksul. Krohvitud pind on viimistletav Sakreti 
dekoratiivkrohvidega vähemalt 3 päeva möödumisel, värvitav Sakreti fassaadi-
värvidega vähemalt 10 päeva möödumisel krohvimisest. Sakret ZM ei sobi 
eelnevalt lubi- või lubitsementkrohvidega krohvitud pindade ülekrohvimiseks!

Tehnilised andmed

Ühilduvad tooted:
Mikser COLLOMIX XO 1 ja XO 4  Seguvispel WK ja MK Külmumisvastane lisand AF

Müürisegu ZM

Survetugevuse klass M10 
Krohviklass CS IV 
Tera suurus kuni 2 mm
Sideaine tsement
Kulu 18 kg kuivsegu / m2 / 10 mm (vaata ka kulutabelit lk 13)
Veevajadus u 3,5 l / 25 kg
Kasutusaeg 2 h vee lisamisest
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag
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Kõrgendatud survetugevusega müürisegu 
betoonplokkide, keraamiliste ja silikaattelliste, 
keramsiitplokkide ning graniitkivide ladumiseks.

• Välis- ja sisetöödeks
• Kõrgema mehaanilise tugevuse ja ilmastikukind-

lusega
• Veetihedam
• Veeauru läbilaskev
• Sobilik ka puhta vuugiga ladumiseks
• Sobib kaminate ja korstnate ladumiseks (v.a tulekolded)
• Sobib korstnate ning soklite krohvimiseks
• Tumehalli värvusega

Segu valmistamine
Kuivsegu segada puhta külma veega ühtlaseks tükivabaks mördiks, kasutades 
käsimikserit või segistit, segamisaeg 3 min. Tarduma hakkavasse segusse vett 
mitte lisada! Optimaalne töötemperatuur +5…+30 °С. Kõrgemad tempera-
tuurid kiirendavad mördi tardumist, madalamad pikendavad. Mitte kasutada 
miinuskraadidel ilma külmumisvastase lisandita! Talvistes tingimustes kuni 
–10 °C külmaga krohvides või ladudes lisada 25 kg koti segu kohta 80 ml 
külmalisandit Sakret AF. Kaitsta laotavat müüri või krohvitavat seina sademete 
ja muude ohustavate ilmastikumõjude eest.

Müüri ladumine
Tellised ja plokid peavad olema puhtad ja kuivad. Mört kanda müürimaterjalile 
kellu abil. Vuukimine toimub ladumistööde käigus, parima kvaliteediga vuuk 
saavutatakse piisavalt tardunud mördiga. Pärast mördiga nakkumist müüri-
materjali mitte liigutada!

Tehnilised andmed

Ühilduvad tooted:
Mikser COLLOMIX XO 1 ja XO 4  Seguvispel WK ja MK Külmumisvastane lisand AF

Survetugevuse klass M20 
Tera suurus kuni 2 mm
Sideaine tsement
Kulu 18 kg kuivsegu / m2 / 10 mm (vaata ka kulutabelit lk 13)
Veevajadus  3,6 l / 25 kg
Kasutusaeg 2 h vee lisamisest
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag

Müürisegu ZM M20
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Külmumisvastase lisandiga 
müürisegu ZF
Müürisegu betoonplokkide, keraamiliste ja 
silikaattelliste, keramsiitplokkide ning graniit-
kivide ladumiseks, mineraalsete pindade krohvi-
miseks.

• Välis- ja sisetöödeks
• Kasutamiseks kuni –10 °C pakasega
• Kõrge mehaanilise tugevuse ja ilmastikukind-

lusega
• Veeauru läbilaskev
• Sobilik ka puhta vuugiga ladumiseks
• Sobib kaminate ja korstnate ladumiseks (v.a tulekolded)
• Sobib korstnate ning soklite krohvimiseks
• Krohvimata või varem tsementkrohviga krohvitud pindade krohvimiseks
• Saadaval tumehalli ja valge värvusega

Segu valmistamine
Kuivsegu segada puhta sooja veega (miinuskraadide korral) ühtlaseks 
tükivabaks mördiks, kasutades segistit, segamisaeg 3 min. Tarduma hakkavasse 
mörti vett mitte lisada! Optimaalne töötemperatuur –10…+25 °С. Kõrgemad 
temperatuurid kiirendavad segu tardumist, madalamad pikendavad. Kaitsta 
laotavat müüri või krohvitavat seina sademete ja muude ohustavate ilmastiku-
mõjude eest. 

Müüri ladumine
Tellised ja plokid peavad olema puhtad ja kuivad. Mört kanda müürimaterjalile 
kellu abil. Vuukimine toimub ladumistööde käigus, parima kvaliteediga vuuk 
saavutatakse piisavalt tardunud mördiga. Pärast mördiga nakkumist müüri-
materjali mitte liigutada! 

Krohvimine
Krohvimisel kanda mört aluspinnale teraskellu või krohvilabida abil kihi 
paksusega 5–25 mm. Mört tasandada rihtlatiga vajaliku paksuseni, siluda või 
töödelda krohvihõõrutiga. Enne järgneva kihi pealekandmist lasta krohvitud 
pinnal 12–24 h kuivada, seejärel pind vajaduse korral karestada ja niisutada. 
Kivistunud pindu saab töödelda kivihõõrutiga. Soovitatav on krohvipinna 
järelniisutamine 1–2 päeva jooksul. Krohvitud pind on viimistletav Sakreti 
dekoratiivkrohvidega vähemalt 3 päeva möödumisel, värvitav Sakreti fassaadi-
värvidega vähemalt 10 päeva möödumisel krohvimisest. Sakret ZM ei sobi 
eelnevalt lubi- või lubitsementkrohvidega krohvitud pindade ülekrohvimiseks!

Tehnilised andmed

Ühilduvad tooted:
Mikser COLLOMIX XO 1 ja XO 4 Seguvispel WK ja MK Kompaktne mikser COLLOMATIC TMS

Survetugevuse klass M10 
Krohviklass CS IV 
Tera suurus kuni 2 mm
Sideaine tsement
Kulu 18 kg kuivsegu / m2 / 10 mm (vaata ka kulutabelit lk 13)
Veevajadus  3,5 l / 25 kg
Kasutusaeg 2 h vee lisamisest
Töötemperatuur –10…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag
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Valge pae- ja looduskivi 
ladumissegu KZM-2
Müürisegu pae- ja põllukivide, keraamiliste telliste 
ja poorsete müürimaterjalide ladumiseks ja 
vuukimiseks.

• Välis- ja sisetöödeks
• Lubja ja valge tsemendi sideainel
• Väga hea veeauru läbilaskvusega
• Sobilik ka puhta vuugiga ladumiseks
• Valge värvusega

Mördi valmistamine
Kuivsegu segada puhta külma veega ühtlaseks tükivabaks mördiks, kasutades 
segistit, segamisaeg 4–8 min. Tarduma hakkavasse mörti vett mitte lisada! 
Optimaalne töötemperatuur +5…+30 °С. Kõrgemad temperatuurid 
kiirendavad segu tardumist, madalamad pikendavad. Mitte kasutada miinus-
kraadidel ilma külmumisvastase lisandita! Kaitsta laotavat müüri sademete ja 
muude ohustavate ilmastikumõjude eest. 

Müüri ladumine
Kivid ei tohi olla jäätunud, tugevalt määrdunud kivid puhastada veega. Segu 
kanda kividele kellu abil. Pärast seguga nakkumist müürimaterjali mitte 
liigutada! Vuukimisel puhastada olemasolevad vuugid mustusest, mullast, 
savitäitest, lahtisest mördist. Segu kanda vuukidesse vuugikellu abil. Vuuke on 
võimalik modelleerida kõikide traditsiooniliste abivahenditega. Sile vuugipind 
saavutatakse piisavalt tardunud segu käsnaga pestes.

Tehnilised andmed

Ühilduvad tooted:
Mikser COLLOMIX XO 1 ja XO 4               Seguvispel WK ja MK               

Survetugevus 28 ööpäeva pärast ≥ 4,4 N/mm²
Tera suurus kuni 2 mm
Sideaine lubi, tsement
Kulu 17 kg kuivsegu / m2 10 mm paksuse ja 10 cm laiuse ribana
Veevajadus  5,3 l / 25 kg
Kasutusaeg 2 h vee lisamisest
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag
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Hall pae- ja looduskivi 
ladumissegu KZM-A
Müürisegu pae- ja põllukivide ladumiseks.

• Välis- ja sisetöödeks
• Lubja ja halli tsemendi sideainel
• 4 mm suuruse teraga
• Hea veeauru läbilaskvusega
• Laiemate vuukide täiteks ja remontimiseks
• Halli värvusega

Mördi valmistamine
Kuivsegu segada puhta külma veega ühtlaseks tükivabaks mördiks, kasutades 
segistit, segamisaeg 4–8 min. Tarduma hakkavasse segusse vett mitte 
lisada! Optimaalne töötemperatuur +5…+30 °С. Kõrgemad temperatuurid 
kiirendavad segu tardumist, madalamad pikendavad. Kaitsta laotavat müüri 
sademete ja muude ohustavate ilmastikumõjude eest. 

Müüri ladumine
Kivid ei tohi olla jäätunud, tugevalt määrdunud kivid puhastada veega. Segu 
kanda kividele kellu abil. Pärast seguga nakkumist müürimaterjali mitte 
liigutada! Vuukimisel puhastada olemasolevad vuugid mustusest, mullast, 
savitäitest, lahtisest mördist. Segu kanda vuukidesse vuugikellu abil. Vuuke on 
võimalik modelleerida kõikide traditsiooniliste abivahenditega. Sile vuugipind 
saavutatakse piisavalt tardunud segu käsnaga pestes.

Tehnilised andmed

Ühilduvad tooted:
Mikser COLLOMIX XO 1 ja XO 4                Seguvispel WK ja MK

Survetugevus 28 ööpäeva pärast ≥ 8 N/mm²
Tera suurus kuni 4 mm
Sideaine lubi, tsement
Kulu 18 kg kuivsegu / m2 10 mm paksuse ja 10 cm laiuse ribana
Veevajadus 3,9 l / 25 kg
Kasutusaeg 2 h vee lisamisest
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag
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Poorbetoonplokkide liimsegu 
(valge ja hall) GMS
Plokiliim poorbetoonist müürimaterjalide õhukese 
vuugiga ladumiseks.

• Välis- ja sisetöödeks
• Väga hea nakkuvusega
• Valge ja halli värvusega
• Murdunud plokitükkide kinniliimimiseks

Mördi valmistamine
Kuivsegu segada puhta külma veega ühtlaseks tükivabaks massiks, kasutades 
segistit, segamisaeg 4–8 min. Tarduma hakkavasse segusse vett mitte 
lisada! Optimaalne töötemperatuur +5…+30 °С. Kõrgemad temperatuurid 
kiirendavad segu tardumist, madalamad pikendavad. Talvistes tingimustes 
kuni –10 °C külmaga ladudes võib lisada segule külmalisandit Sakret AF 
vastavalt õhutemperatuurile. Kaitsta laotavat müüri sademete ja muude 
ohustavate ilmastikumõjude eest. 

Müüri ladumine
Plokid peavad olema puhtad, kuivad ja jäävabad. Segu kanda plokile kulbi 
või kelluga ja vedada laiali segukammiga või kasutada selleks spetsiaalset 
segukelku. Pärast seguga nakkumist müürimaterjali mitte liigutada! Vuukidest 
välja valguv mört puhastada plokkidelt enne lõplikku tardumist.

Tehnilised andmed

Ühilduvad tooted:
Mikser COLLOMIX XO 1 ja XO 4 Seguvispel WK, KR Külmumisvastane lisand AF

Survetugevuse klass M10 
Tera suurus kuni 0,5 mm
Sideaine tsement
Kulu 1,6 kg kuivsegu / m2 / 1 mm (vaata ka kulutabelit lk 13)
Veevajadus  5,7 l / 25 kg
Kasutusaeg 2 h vee lisamisest
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 25 kg paberkotid (alusel 48 tk)
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Külmumisvastase lisandiga 
poorbetoonplokkide liimsegu 
GMS-F
Plokiliim poorbetoonist müürimaterjalide õhukese 
vuugiga ladumiseks.

• Välis- ja sisetöödeks
• Kasutamiseks kuni –10 °С külmaga
• Väga hea nakkuvusega
• Halli värvusega
• Murdunud plokitükkide kinniliimimiseks

Mördi valmistamine
Kuivsegu segada puhta sooja veega (miinuskraadide korral) ühtlaseks 
tükivabaks massiks, kasutades segistit, segamisaeg 4–8 min. Tarduma 
hakkavasse segusse vett mitte lisada! Optimaalne töötemperatuur 
–10…+25 °С. Kõrgemad temperatuurid kiirendavad segu tardumist, 
madalamad pikendavad. Kaitsta laotavat müüri sademete ja muude 
ohustavate ilmastikumõjude eest. 

Müüri ladumine
Plokid peavad olema puhtad, kuivad ja jäävabad. Segu kanda plokile kulbi 
või kelluga ja vedada laiali segukammiga või kasutada selleks spetsiaalset 
segukelku. Pärast seguga nakkumist müürimaterjali mitte liigutada! Vuukidest 
välja valguv mört puhastada plokkidelt enne lõplikku tardumist.

Tehnilised andmed

Ühilduvad tooted:
Mikser COLLOMIX XO 1 ja XO 4                       Seguvispel WK, KR

Survetugevuse klass M10 
Tera suurus kuni 0,5 mm
Sideaine tsement
Kulu 1,6 kg kuivsegu / m2 / 1 mm (vaata ka kulutabelit lk 13)
Veevajadus  5,6 l / 25 kg
Kasutusaeg 1 h vee lisamisest
Töötemperatuur –10…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 25 kg paberkotid (alusel 48 tk)



M
Ü

Ü
RI

SE
G

U
D

13

1

Müürisegu ZM ja ZF kulu erinevatele 
plokkidele, kg

Betoonist õõnes-
plokid, mm Kulu ploki kohta Kulu 1 m2 kohta Kulu 1 m3 kohta

90 × 190 × 390 1,2 15 166,5

140 × 190 × 390 1,4 17,5 124,9

190 × 190 × 390 1,6 20 105,2

240 × 190 × 390 1,8 22,5 95,6

Keramsiitplokid, 
mm Kulu ploki kohta Kulu 1 m2 kohta Kulu 1 m3 kohta

490 × 100 × 185 1 10 145

490 × 150 × 185 1,4 14 102,9

490 × 200 × 185 1,8 18 99,4

490 × 250 × 185 2,1 21 92,6

490 × 300 × 185 2,5 25 92

490 × 350 × 185 3 30 94,5

Keraamilised plokid, 
mm Kulu ploki kohta Kulu 1 m2 kohta Kulu 1 m3 kohta

120 × 245 × 238 1,6 14 132,8

175 × 245 × 238 2,5 21 127,5

250 × 245 × 238 2,8 29 126

440 × 245 × 238 3,3 53 128,7

Telliskivi, mm Kulu tellise kohta Kulu 1 m2 kohta Kulu 1 m3 kohta

250 × 85 × 65 0,6–0,8 30–40 389,2

250 × 120 × 65 0,8–1,0 40–50 373,5

250 × 120 × 88 0,8–1,0 28–35 292,5

Plokiliimi GMS ja GMS-F kulu poorbetoon-
plokkidele, kg

Ploki mõõdud, mm
Liimi kulu (kg/m²) Liimi kulu (kg/m²) 

Murfor armatuuri 
kasutamisel

süvistatud terasarmatuuri 
kasutamisel

600 × 500 × 200 11,7 14,0

600 × 375 × 200 9,0 12,0

600 × 300 × 200 7,5 11,0

600 × 250 × 200 6,5 10,0

600 × 200 × 200 5,7 8,5

600 × 150 × 200 4,9 7,0

600 × 100 × 200 3,0 5,0

600 × 100 × 400 1,7 (paigaldatav armatuurita)

600 × 75 × 400 1,3 (paigaldatav armatuurita)

580 × 200 × 250 4,2 (paigaldatav armatuurita)

600 × 150 × 400 2,6  

600 × 100 × 400 1,7  

600 × 75 × 400 1,3  

600 × 50 × 400 0,9  

600 × serviti 200 × 300 3,6 7,0

600 × lapiti 300 × 200 7,5 11,0
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SEGUMIKSERID

Müürimörtide segamiseks sobilikud miksrid:

Xo 1 kompaktklass
Võimsus 1.010 vatti
Segamiskogus kuni 40 liitrit
• Kompaktne ja kerge ühekäiguline masin 

mitmesugusteks segamistöödeks
• Vispliga WK 120* saab segada krohvi, 

põrandasegu, mörti jms

Xo 4 universaalklass
Võimsus 1.300 vatti
Segamiskogus kuni 70 liitrit
• Tugev kahekäiguline masin igasugustele 

materjalidele
• Vispliga WK 140* saab segada krohvi, 

põrandasegu, mörti jms

Xo 6 võimas klass
Võimsus 1.600 vatti
Segamiskogus kuni 90 liitrit
• Tugev kahekäiguline masin igasugustele 

materjalidele
• Vispel MK 160* on mõeldud betooni, 

kunstvaigust mördi, põrandasegu, krohvi, raske 
mördi jms segamiseks

* Teistele materjalidele soovitame selleks vastava geomeetriaga vispleid.

Müürimörtide segamiseks 
sobilikud visplid:
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Kuivbetoon / betoonpõrand 
BE
Betoonisegu põrandate, ujuvpõrandate, 
vundamentide, postide jmt monoliitelementide 
valamiseks, õõnesplokkide täitmiseks.

• Sise- ja välistöödeks
• Vee- ja külmakindel
• Võimalik kasutada köetavate põrandate 

valamiseks
• Soovitatav kihi paksus põranda valamiseks alates 40 mm-st
• Betoonpõranda tasandamiseks kihi paksus alates 25 mm-st
• Tera suurus kuni 8 mm
• 2000 kg kuivbetooni = 1 m³

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema stabiilne, tugev, ilma pragudeta. Puhastada pind 
pudedatest pindmistest kihtidest, tolmust, õlist, värvijääkidest, jääst ja lumest. 
Eriti tihedad ja/või siledad pinnad tuleb imamisvõimsuse suurendamiseks 
karestada.  Mineraalsed aluspinnad kruntida krundiga Sakret UG (lahjendada 
veega 1 : 3).  

Töö käik
SAKRET ВE segada puhtas nõus või segumasinas külma puhta veega 
tükivabaks massiks. Betoon valada ühtlaselt aluspinnale ning tihendada, 
tasandada ja siluda. Ehitise deformatsioonivuuke ei tohi betooniga katta. 
Põrandate valamisel kasutada armatuurvõrku. Kaitsta värskelt valatud 
pindu otsese päikesepaiste, sademete, külmumise ja tugeva tuule eest, 
soovitatav on järelniisutus.  Monoliitvalu korral kasutada selleks sobilikke 
töövõtteid ja tarvikuid. Raudbetoonkonstruktsioonides tagada armatuurile 
piisav kattekiht. Suuremõõtmeliste pindade valamisel planeerida deformat-
sioonivuukide intervallid. Valatud pinnad on käidavad, tasandatavad või 
plaaditavad 24 h möödumisel valamisest. Hüdroisolatsiooniga katmisel jälgida 
hüdroisolatsiooni materjali tootja nõudeid aluspinna niiskusesisalduse kohta!  

Tehnilised näitajad

Ühilduvad tooted:
Mikser COLLOMIX Xo DUO         Põrandavalu seinaeralduslint TP                       Krunt UG

Survetugevus C 25/30
Tera suurus kuni 8 mm
Külmakindlusklass F100
Sideaine tsement
Kulu 20 kg kuivsegu / m2 / 10 mm
Veevajadus 2,5 l / 25 kg või 4,0 l / 40 kg
Kasutusaeg 1 h vee lisamisest
Töötemperatuur  +5…+25 °C
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 40 kg paberkotid (alusel 30 

tk), 1000 kg big-bag
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Külmumisvastase lisandiga 
kuivbetoon/betoonpõrand BF
Talvine betoonisegu põrandate, ujuvpõrandate, 
vundamentide, postide jmt monoliitelementide 
valamiseks, õõnesplokkide täitmiseks.

• Sise- ja välistöödeks
• Vee- ja külmakindel
• Kasutamiseks kuni –10 °C külmaga
• Soovitatav kihi paksus põranda valamiseks 

alates 40 mm-st
• Betoonpõranda tasandamiseks kihi paksus alates 25 mm-st
• Tera suurus kuni 8 mm
• 2000 kg kuivbetooni = 1 m³

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema stabiilne, tugev, ilma pragudeta. Puhastada pind 
pudedatest pindmistest kihtidest, tolmust, õlist, värvijääkidest, jääst ja lumest. 
Eriti tihedad ja/või siledad pinnad tuleb imamisvõimsuse suurendamiseks 
karestada.  Mineraalsed aluspinnad kruntida krundiga Sakret UG (lahjendada 
veega 1 : 3).  

Töö käik
SAKRET ВF segada puhtas nõus või segumasinas puhta sooja veega (miinus-
kraadide korral) ühtlaseks tükivabaks massiks. Betoon valada ühtlaselt 
aluspinnale ning tihendada, tasandada ja siluda. Ehitise deformatsioonivuuke 
ei tohi betooniga katta. Põrandate valamisel kasutada armatuurvõrku. Kaitsta 
värskelt valatud pindu otsese päikesepaiste, sademete, külmumise ja tugeva 
tuule eest, soovitatav on järelniisutus.  Monoliitvalu korral kasutada selleks 
sobilikke töövõtteid ja tarvikuid. Raudbetoonkonstruktsioonides tagada 
armatuurile piisav kattekiht. Suuremõõtmeliste pindade valamisel planeerida 
deformatsioonivuukide intervallid. Valatud pinnad on käidavad, tasandatavad 
või plaaditavad 24 h möödumisel valamisest. Hüdroisolatsiooniga katmisel 
jälgida hüdroisolatsiooni materjali tootja nõudeid aluspinna niiskusesisalduse 
kohta!  

Tehnilised näitajad

Ühilduvad tooted:
Mikser COLLOMIX Xo DUO     Põrandavalu seinaeralduslint TP     Isetasanduv põrandasegu NSP

Survetugevus C 25/30
Tera suurus kuni 8 mm
Külmakindlusklass F100
Sideaine tsement
Kulu 20 kg kuivsegu / m2 / 10 mm
Veevajadus 2,5 l / 25 kg
Kasutusaeg 2 h vee lisamisest
Töötemperatuur –10…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag
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Hüdroisolatsioonbetoon /
betoonpõrand BH
Kõrgendatud veekindluse, kulumiskindluse ja 
survetugevusega betoonisegu kanalisatsiooni-
rajatiste, panduste, kaevude, silluste, põrandate, 
ujuvpõrandate, vundamentide, postide jmt 
monoliitelementide valamiseks, õõnesplokkide 
täitmiseks.

• Sise- ja välistöödeks
• Vee- ja külmakindel
• Soovitatav kihi paksus põranda valamiseks alates 40 mm-st
• Betoonpõranda tasandamiseks kihi paksus alates 25 mm-st
• Eriti sobiv kõrgendatud niiskusega ruumidesse, nagu keldrid, garaaži-

põrandad, pesuruumid
• Võimalik kasutada köetavate põrandate valamiseks
• Madala veeimavusvõimega (W2) raudbetoonist konstruktsioonide 

remondiks
• Tera suurus kuni 8 mm
• 2000 kg kuivbetooni = 1 m³

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema stabiilne, tugev, ilma pragudeta. Puhastada pind 
pudedatest pindmistest kihtidest, tolmust, õlist, värvijääkidest, jääst ja lumest. 
Eriti tihedad ja/või siledad pinnad tuleb imamisvõimsuse suurendamiseks 
karestada.  Mineraalsed aluspinnad kruntida krundiga Sakret UG (lahjendada 
veega 1 : 3).  

Töö käik
SAKRET ВH segada puhtas nõus või segumasinas külma puhta veega 
tükivabaks massiks. Betoon valada ühtlaselt aluspinnale ning tihendada, 
tasandada ja siluda. Ehitise deformatsioonivuuke ei tohi betooniga katta. 
Põrandate valamisel kasutada armatuurvõrku. Kaitsta värskelt valatud pindu 
otsese päikesepaiste, sademete, külmumise ja tugeva tuule eest, soovitatav 
on järelniisutus.  Monoliitvalu korral kasutada selleks sobilikke töövõtteid ja 
tarvikuid. Raudbetoonkonstruktsioonides tagada armatuurile piisav kattekiht. 
Suuremõõtmeliste pindade valamisel planeerida deformatsioonivuukide 
intervallid. Valatud pinnad on käidavad, tasandatavad või plaaditavad 24 h 
möödumisel valamisest. Hüdroisolatsiooniga katmisel jälgida hüdroisolatsioo-
nimaterjali tootja nõudeid aluspinna niiskusesisalduse kohta!

Tehnilised näitajad

Ühilduvad tooted:
Mikser COLLOMIX Xo DUO      Põrandavalu seinaeralduslint TP       Isetasanduv põrandasegu NSP

Survetugevus C 30/37
Tera suurus kuni 8 mm
Külmakindlusklass F200
Sideaine tsement
Kulu 20 kg kuivsegu / m2 / 10 mm
Veevajadus 2,5 l / 25 kg
Kasutusaeg 2 h vee lisamisest
Töötemperatuur  +5…+25 °C
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag
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Peenbetoon / 
põrandatasandusbetoon FS
Betoonist ja mineraalsest materjalist põrandate 
tasandamiseks ja valamiseks, ujuvpõrandate 
valamiseks, kallete ehitamiseks, horisontaalsete 
betoonpindade aukude täiteks.

• Sise- ja välistöödeks
• Vee- ja külmakindel
• Tasandamiseks kihi paksusega 10–60 mm
• Soovitatav kihi paksus põranda valamiseks alates 30 mm-st
• Võimalik kasutada köetavate põrandate valamiseks/tasandamiseks
• Sobilik horisontaalsete paneelidevaheliste vuukide täitmiseks
• FS-iga rajatud aluspinda on võimalik plaatida ilma vahepealse 

peen tasandus kihita
• 1800 kg kuivbetooni = 1 m³

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema stabiilne, tugev, ilma pragudeta. Puhastada pind 
pudedatest pindmistest kihtidest, tolmust, õlist, värvijääkidest, jääst ja lumest. 
Eriti tihedad ja/või siledad pinnad tuleb imamisvõimsuse suurendamiseks 
karestada.  Mineraalsed aluspinnad kruntida krundiga Sakret UG (lahjendada 
veega 1 : 3).  

Töö käik
SAKRET FS tuleb segada puhtas nõus või segumasinas külma puhta veega 
tükivabaks massiks. Pärast veega reageerimist (u 3 minutit) segada veel kord 
ja asuda tööle. Värske mört valada ettevalmistatud pinnale, tasandada ja 
siluda. Ehitise deformatsioonivuuke ei tohi betooniga katta. Kaitsta värskelt 
valatud pindu otsese päikesepaiste, sademete, külmumise ja tugeva tuule 
eest, soovitatav on järelniisutus. Tasandatud pinnad on käidavad, peen   tasan-
datavad või plaaditavad 24 h möödumisel tasandustöödest. Hüdroisolat-
siooniga katmisel jälgida hüdroisolatsioonimaterjali tootja nõudeid aluspinna 
niiskusesisalduse kohta!  

Tehnilised näitajad

Ühilduvad tooted:
Mikser COLLOMIX Xo DUO Hüdroisolatsioon TCM  Plaatimissegu FKE

Survetugevus C 25/30
Tera suurus kuni 2 mm
Sideaine tsement
Kulu 18 kg kuivsegu / m2 / 10 mm
Veevajadus 2,6–2,8 l / 25 kg
Kasutusaeg 2 h vee lisamisest
Töötemperatuur  +5…+25 °C
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag
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Kiirkivinev betoon / 
betoonpõrand BE-FIX 
Kiirkivinev betoonisegu põrandate, ujuv põran-
date,  vundamentide, postide jmt monoliit-
elementide valamiseks, õõnesplokkide täitmiseks. 

• Sise- ja välistöödeks
• Vee- ja külmakindel
• Kiirkivinev, käidav 6 h möödudes
• Soovitatav kihi paksus põranda valamiseks 

alates 40 mm-st
• Betoonpõranda tasandamiseks kihi paksus alates 25 mm-st
• Võimalik kasutada köetavate põrandate valamiseks
• Tera suurus kuni 8 mm
• 2000 kg kuivbetooni = 1 m³

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema stabiilne, tugev, ilma pragudeta. Puhastada pind 
pudedatest pindmistest kihtidest, tolmust, õlist, värvijääkidest, jääst ja lumest. 
Eriti tihedad ja/või siledad pinnad tuleb imamisvõimsuse suurendamiseks 
karestada.  Mineraalsed aluspinnad kruntida krundiga Sakret UG (lahjendada 
veega 1 : 3).  

Töö käik
SAKRET BE-FIX segada puhtas nõus või segumasinas külma puhta veega 
tükivabaks massiks. Betoon valada ühtlaselt aluspinnale ning tihendada, 
tasandada ja siluda. Ehitise deformatsioonivuuke ei tohi betooniga katta. 
Põrandate valamisel kasutada armatuurvõrku. Kaitsta värskelt valatud pindu 
otsese päikesepaiste, sademete, külmumise ja tugeva tuule eest, soovitatav 
on järelniisutus.  Monoliitvalu korral kasutada selleks sobilikke töövõtteid ja 
tarvikuid. Raudbetoonkonstruktsioonides tagada armatuurile piisav kattekiht. 
Suuremõõtmeliste pindade valamisel planeerida deformatsioonivuukide 
intervallid. Valatud pinnad on käidavad 6 h möödumisel, tasandatavad või 
plaaditavad 12 h möödumisel valamisest. Hüdroisolatsiooniga katmisel jälgida 
hüdroisolatsioonimaterjali tootja nõudeid aluspinna niiskusesisalduse kohta!

Tehnilised andmed

Ühilduvad tooted:
Mikser COLLOMIX Xo DUO Põrandavalu seinaeralduslint TP Krunt UG

Survetugevus: ≥ 12 N/mm2 (2 ööpäeva möödudes)
≥ 20 N/mm2 (7 ööpäeva möödudes)
≥ 28 N/mm2 (28 ööpäeva möödudes)

Tera suurus kuni 8 mm
Külmakindlusklass F100
Sideaine tsement
Kulu 20 kg kuivsegu / m2 / 10 mm
Veevajadus u 2,8 l / 25 kg
Kasutusaeg 30 min vee lisamisest
Töötemperatuur +5…+25 °C
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag
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Kergbetoon /
soojusisolatsioonbetoon LC
Kergekaaluline soojust isoleeriv betoonisegu 
põrandate, ujuvpõrandate ja mittekandvate 
konstruktsioonide valamiseks, õõnesplokkide 
täitmiseks.

• Sise- ja välistöödeks
• Vee- ja külmakindel
• Soovitatav kihi paksus põranda valamiseks  

alates 50 mm-st
• Betoonpõranda tasandamiseks kihi paksus alates 20 mm-st
• Maksimaalne kihi paksus kuni 300 mm
• Hea soojusisolatsioonivõimega põrandate rajamiseks
• Kõrge heliisolatsiooniga põrandate rajamiseks 
• Kergekaaluliste põrandate rajamiseks
• Sobilik valamiseks puitkonstruktsioonist vahelagedele 
• Sobilik betoonkatuste tasandamiseks enne soojustamist
• Sisaldab täiteainena vahtklaasi
• Väga vähese mahukahanemisega
• Betoonkihi sisse ei sobi soojust isoleerivate omaduste tõttu paigaldada 

põrandakütet
• 10 cm paksuse ja 1 m2 suuruse valatud plaadi kaal on 75 kg

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema stabiilne, tugev, ilma pragudeta. Puhastada pind 
pudedatest pindmistest kihtidest, tolmust, õlist, värvijääkidest, jääst ja lumest. 
Eriti tihedad ja/või siledad pinnad tuleb imamisvõimsuse suurendamiseks 
karestada.  Mineraalsed aluspinnad kruntida krundiga Sakret UG (lahjendada 
veega 1 : 3).  

Töö käik
SAKRET LC segada puhtas nõus või segumasinas külma puhta veega 
tükivabaks massiks. Pärast veega reageerimist (u 3 minutit) korrata segamist. 
Värske mört valada ettevalmistatud pinnale, tihendada, tasandada ja siluda. 
Ehitise deformatsioonivuuke ei tohi betooniga katta. Kaitsta värskelt valatud 
pindu otsese päikesepaiste, sademete, külmumise ja tugeva tuule eest, 
soovitatav on järelniisutus. Tasandatud pinnad on käidavad, peen tasan-
datavad või plaaditavad 24 h möödumisel tasandustöödest. Hüdroisolat-
siooniga katmisel jälgida hüdroisolatsioonimaterjali tootja nõudeid aluspinna 
niiskusesisalduse kohta!  

Tehnilised andmed

Ühilduvad tooted:
Mikser COLLOMIX Xo DUO Põrandavlu seinaeralduslint TP Krunt UG

Survetugevus ≥ 5 N/mm² (C5)

Tera suurus kuni 5 mm
Soojuserijuhtivuse koefitsent λ ≤0,117 W/(m×K)
Sideaine tsement
Kulu 7,5 kg kuivsegu / m2 / 10 mm
Veevajadus u 6 l / 15 kg
Kasutusaeg 1 h vee lisamisest
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 15 kg paberkotid (alusel 35 tk), 450 kg big-bag
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Kiirkivinev mittekahanev 
jootebetoon RM
Jootebetoon seadmete ja ehitusankrute paigalda-
miseks, horisontaalsete liitekohtade jootmiseks, 
spetsiifilisteks täitevalutöödeks. 

• Sise- ja välistöödeks
• Vee- ja külmakindel
• Ühekordselt valatav kihi paksus 5–50 mm
• Kiirkivinev
• Väga hea voolavusega
• Mahus mittekahanev, pärast valu vähese järelpaisumisega
• Betooni survetugevusklass С50

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema stabiilne, tugev, ilma pragudeta. Puhastada pind 
pudedatest pindmistest kihtidest, tolmust, õlist, värvijääkidest, jääst ja lumest. 
Soovitatav on pinnad nakke suurendamiseks karestada.  Enne valutöid pinnad 
niisutada. Valatava pinna ümber rajada raketis selliselt, et valatavalt küljelt 
oleks raketis kõrgem, mis võimaldab selle äärde valada põhilise betoonimassi. 

Töö käik
SAKRET RM segada puhtas nõus või segumasinas külma puhta veega 
tüki vabaks massiks. Pärast veega reageerimist (u 3 minutit) korrata segamist. 
Värske mört valada ettevalmistatud pinnale ja lasta ühtlaselt raketises laiali 
voolata. Vajaduse korral võib segu voolamisele kaasa aidata segu vibreerimise 
abil. Valmismördi kasutusaeg on 20–30 minutit! Tarduma hakkavasse materjali 
vett mitte segada! Tardumisaja pikendamiseks võib segusse lisada tardumis-
aeglustit Sakret LP-2. Kihi paksus ühekordsel valamisel kuni 50 mm. Järgmine 
kiht on valatav 24 h pärast. Kaitsta värskelt valatud pindu otsese päikesepaiste, 
sademete, külmumise ja tugeva tuule eest! 

Tehnilised andmed

Ühilduvad tooted:
Mikser COLLOMIX Xo DUO

Survetugevus 24 h pärast ≥ 25 N/mm²
Survetugevus 3 ööpäeva pärast ≥ 40 N/mm²
Survetugevus 28 ööpäeva pärast ≥ 50 N/mm²
Paindetugevus 28 ööpäeva pärast ≥ 7 N/mm²
Tera suurus kuni 2,5 mm
Sideaine tsement
Kulu 19 kg / m2 / 10 mm
Veevajadus 2,65 l / 25 kg
Kasutusaeg Kuni 30 min vee lisamisest
Materjali järelpaisumine  
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag
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Kiirkivinev betoonpindade 
remondisegu RS
Betoonist horisontaal- ja vertikaalpindade 
kiirkivinev remondisegu.

• Sise- ja välistöödeks
• Vee- ja külmakindel
• Betoonivalu defektide remondiks
• Raudbetoonelementide remondiks
• Treppide remondiks 
• Aukude ja üle 5 mm laiuste pragude täitmiseks
• Sobilik betooni tasanduskihi tegemiseks
• Kiirkivinev
• Kasutatav nii värskelt valatud (min 24 h) kui ka lõplikult kivistunud 

betoonil
• Kihi paksusele 3–200 mm
• Käsitsi pealekandmiseks
• Tera suurus 1 mm

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema stabiilne, tugev, ilma pragudeta. Puhastada pind 
pudedatest pindmistest kihtidest, tolmust, õlist, värvijääkidest, jääst ja lumest. 
Eriti tihedad ja/või siledad pinnad tuleb imamisvõimsuse suurendamiseks 
karestada.  Mineraalsed aluspinnad kruntida vajaduse korral krundiga Sakret 
UG (lahjendada veega 1 : 3) või niisutada veega.

Töö käik
SAKRET RS segada puhtas nõus või segumasinas külma puhta veega 
tükivabaks massiks. Pärast veega reageerimist (u 3 minutit) korrata segamist. 
Valmismördi kasutusaeg on u 10 minutit, tardumiseag 25–30 min. Tarduma 
hakkavasse materjali vett mitte segada! Kanda aluspinnale roostevabast 
metallist pahtlilabida või kelluga. Kihi paksus ühekordsel pealekandmisel kuni 
25 mm. Parandatud horisontaalpinnad on käidavad 3 h möödudes, täiendavalt 
viimistletavad 24 h möödudes. Parandatud kohad on vajaduse korral lihvitavad 
kuni 12 h jooksul pärast pealekandmist. Kaitsta värskelt remonditud pindu 
otsese päikesepaiste, sademete, külmumise ja tugeva tuule eest! 

Tehnilised andmed

Ühilduvad tooted:
Mikser COLLOMIX Xo DUO Krunt UG

Survetugevus 24 h pärast ≥ 7 N/mm²
Survetugevus 3 ööpäeva pärast ≥ 11 N/mm²
Survetugevus 28 ööpäeva pärast ≥ 15 N/mm²
Tera suurus kuni 1 mm
Sideaine tsement
Kulu 14 kg kuivsegu / m2 / 10 mm
Veevajadus 1,5 l / 5 kg, 3 l / 10 kg, 6 l / 20 kg
Kasutusaeg 20–30 min vee lisamisest
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 5 kg, 10 kg ja 20 kg plastämbrid



BE
TO

O
N

ID

24

Torkreetbetoon TB

Survetugevus 24 h pärast ≥ 20 N/mm²
Survetugevus 28 ööpäeva pärast ≥ 45 N/mm²
Tera suurus kuni 2 mm
Sideaine, täiteaine tsement, kvartsliiv
Kulu 20 kg kuivsegu / m2 / 10 mm, arvestuslik ülekulu u 10% 

mahust 
Veevajadus Kuni 2 l / 25 kg
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag

Torkreetbetoon betoonist horisontaal- ja vertikaal-
pindade remondiks või betoonkattekihi rajamiseks

• Sise- ja välistöödeks
• Vee- ja külmakindel
• Betoonist, raudbetoonist või muust mineraalsest 

materjalist pindadele
• Tunnelite, sildade, vundamentide, postide 

betoneerimiseks
• Normaalkivinemisajaga
• Kuivmeetodil pealekandmiseks
• Tera suurus kuni 2 mm

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema stabiilne ja tugev. Puhastada pind pudedatest 
pindmistest kihtidest, tolmust, õlist, värvijääkidest, jääst ja lumest. Eriti tihedad 
ja/või siledad pinnad tuleb imamisvõimsuse suurendamiseks karestada.  
Vajaduse korral niisutada aluspinda veega.

Töö käik
Segu kanda pinnale poolkuivalt ehk segatult väga väikese veekogusega, 
järgida torkreetimispumba tootja nõudeid. Segu kanda pinnale vastavalt 
soovitud paksusele, tasandada ja karestada, et tekiks parem nakkepind 
järgnevale kihile. Korraga peale kantava kihi paksus on 10–50 mm. Iga järgnev 
kiht torkreteeritakse pärast eelneva kihi piisavat tardumist. Kaitsta värskelt 
remonditud pindu otsese päikesepaiste, sademete, külmumise ja tugeva tuule 
eest!

Tehnilised andmed
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Põrandavalu 
seinaeralduslint TP
Polüetüleenvahust seinaeralduslindid 
põrandate valamiseks.

• Kleeperibaga seinale kinnitamiseks
• Ettelõigatud soontega vajaliku 

paksusega põrandavalu saavuta-
miseks

• Põranda ja seina vahelise nurga 
kaitsekilega

• Tumehalli värvusega

Lindid paigaldatakse seina ja põrandavalu nurkadesse kogu põrandavalu 
perimeetri ulatuses, et kompenseerida põranda valamisel tekkivat joon pai-
sumist ja -kahanemist. Paigaldamisel jälgida, et lindi kleepimiseks oleks 
aluspind piisavalt puhas ja tolmuvaba, kaitsekile paigutage alati põranda ja 
seina vahelisse nurka.

Tootekood
 

Mõõdud mm
paksus × kõrgus 

Rulli pikkus
m

Pakend
tk

TP-5/100-R500 5 × 100 50 12

TP-5/150-R500 5 × 150 50 8

TP-5/200-R500 5 × 200 50 6

TP-8/100-R500 8 × 100 50 12

TP-8/150-R500 8 × 150 50 8

TP-8/200-R500 8 × 200 50 6

TP-10/100-R500 10 × 100 50 12

TP-10/150-R500 10 × 150 50 8

TP-10/200-R500 10 × 200 50 6
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SEGUMIKSERID

Betoonisegude segamiseks sobilikud mikserid:

Xo 6 võimas klass
Võimsus 1.600 vatti
Segamiskogus kuni 90 liitrit
• Tugev kahekäiguline masin igasugustele 

materjalidele
• Vispliga MK 160* betooni, kunstvaigust 

mördi, põrandasegu, krohvi, raske mördi jne 
segamiseks

* Teistele materjalidele soovitame selleks vastava geomeetriaga vispleid.

Xo 4 universaalklass
Võimsus 1.300 vatti
Segamiskogus kuni 70 liitrit
• Tugev kahekäiguline masin igasugustele 

materjalidele
• Vispliga WK 140* saab segada krohvi, 

põrandasegu, mörti jms

Xo duo suure pöördemomendiga suund  segumasin
Võimsus 1.450 vatti
Segamiskogus kuni 90 liitrit
• Ühekäiguline masin kõrgeimatele nõuetele
• Tippsegamistulemused kõigi viskoossuste juures
• Vispliga MKD 140 HF

Betoonisegude segamiseks sobilikud visplid:
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• Segumaterjal: kõigile mörditüüpidele, krohvile, 
tasandusmaterjalile ja betoonile (–16 mm)

• Luuk segamistrumli tühjendamiseks kärusse või 
segamisnõusse

• Kolme õlaga segamisotsak servakaabitsaga
• Automaatse väljalülituse funktsioon
• Allakäänatav platvorm; stabiilne
• Praktiline laadimisabi
• Kitsad ruumid pole takistuseks
• Kerge puhastada

Kompaktne mikser 
Collomatic TMS 2000

Tehnilised andmed POX-S TMS 2000 XM

Segamisnõu suurus 65 liitrit 100 liitrit 100 liitrit

Kasulik maht 40 liitrit 80 liitrit 80 liitrit

Pinge 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Segamismehhanismi võimsus 0,75 kW 2,0 kW 2,0 kW

Vispli pöörlemiskiirus 50 pm 42 pm 42 pm

Kaal 48 kg 104 kg 104 kg

Pöörleva ämbriga mikser 
POX-S

• Staatilise vispliga
• Segamisefekt tänu pöörlevale segamisnõule
• Sobib kompakt- ja plastsele segule, põranda-

tasandussegule, krohvile, pesubetoonile ja lahjale 
betoonile

• Serva- ja põhjakaabits, reguleeritav
• Mobiilne

Sundsegumasin 
Collomatic XM
• Võimas sundsegumasin nõudlikele segamis-

töödele
• Planetaarülekanne
• Kaks segamiskiirust
• Taimer
• Sobib vedelatele, rasketele ja plastsetele 

materjalidele
• Kasutuskogus: 50 või 70 liitrit
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Kvartsliiv 0,1–0,5 mm

Ehituslik kvartsliiv 0–2 mm

• Kuivatatud peeneteraline kvartsliiv
• Sõelutud fraktsiooniga
• Sobilik liivapritsidele
• Tänavakivide vuukide täiteks
• Sobib krohvisegude ja pahtlite täiteaineks
• Eriti sobilik valgetes mörtides kasutamiseks
• Sobilik lisand struktuurvärvide valmistamiseks
• Sobilik liivakastidesse
• Helepruuni värvusega
• Ei sisalda orgaanilisi ühendeid
• Lõhnatu
• Maksimaalne niiskusetase 0,2% 
• Piiramatu säilivusajaga

Pakend: 25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag

• Kuivatatud peeneteraline kvartsliiv
• Sõelutud fraktsiooniga
• Sobilik täitematerjal betooni- ja ehitussegude 

valmistamiseks – ehitussegude valmistamiseks 
soovitame täitematerjalina kasutada 50–80% 
ulatuses kuivmassist

• Tänavakivide vuukide täiteks
• Sobilik tööstuslikesse liivafiltritesse
• Tänavate libedatõrjeks
• Terastikuline koostis: 0,06–2 mm
• Peenosiste (<0,063 mm) sisaldus: ≤3%
• Puistetihedus: 1,50–1,60 kg/dm³
• Ei sisalda orgaanilisi ühendeid
• Lõhnatu
• Maksimaalne niiskusetase 0,2% 
• Piiramatu säilivusajaga

Pakend: 25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag
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Jääsulataja tänavatele /
liiva ja soola segu

Portlandtsement 
CEMEX CEM I 42,5 N

• Kasutamiseks tänavajää sulatamiseks
• Ei tolma
• Fraktsioneeritud liivaga
• Koostis: fraktsioneeritud liiv (1–2 mm), kaltsium-

kloriid
• Liivakarva värvusega
• Tihedus 1,5 gr/cm³

Säilitamine: hoida suletuna originaalpakendis sõltumata õhutemperatuurist. 
Säilivusaeg 3 a.

Pakend: 12 kg plastämbrid

• Normaaltsement betooni ja ehitussegude 
valmistamiseks

• Halli värvusega
• Kasutatav betoon- ja raudbetoonkonstruk-

tsioonides ning erinevates ehitussegudes, mis 
vajavad kõrgendatud tugevust

• Vastab standardile EN 197-1:2011
• Survetugevusklass 42,5
• Tsemendi survetugevus pärast 2 ööpäeva: vähemalt 10 MPa
• Tsemendi survetugevus pärast 28 ööpäeva: vähemalt 42,5 MPa
• Kloriidide sisaldus kuni 0,10%
• Soovituslik kasutusaeg kuni 4 kuud alates tootmiskuupäevast

Pakend: 5 kg paberkott (alusel 200 tk), 25 kg paberkott (alusel 48 tk), 40 kg 
paberkott (alusel 35 tk)
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Portlandtsement 
CEMEX CEM II/A-LL 42,5 N

Valge tsement AalborgWhite 
CEM I 52,5 R-SR5

• Normaaltugevusega komposiittsement betooni 
ja ehitussegude valmistamiseks

• Halli värvusega
• Kasutatav betoon- ja raudbetoonkonstrukt-

sioonides ning erinevates ehitussegudes, mis ei 
vaja kõrgendatud tugevust

• Vastab standardile EN 197-1:2011
• Survetugevusklass 42,5
• Tsemendi survetugevus pärast 2 ööpäeva: vähemalt 10 MPa
• Tsemendi survetugevus pärast 28 ööpäeva: vähemalt 42,5 MPa
• Kloriidide sisaldus kuni 0,10%
• Soovituslik kasutusaeg kuni 4 kuud alates tootmiskuupäevast

Pakend: 40 kg paberkott (alusel 35 tk)

• Kiirkivinev, kõrgendatud tugevusega portlandt-
sement betooni ja ehitussegude valmistamiseks

• Valge värvusega
• Kasutatav betoon- ja raudbetoonkonstrukt-

sioonides ning erinevates ehitussegudes, mis 
vajavad kõrgendatud tugevust

• Kõrge sulfaadikindlusega
• Madala leeliselisusega
• Kõrge valguspeegeldavusega
• Vastab standardile EN 197-1:2011
• Survetugevusklass 52,5
• Tsemendi survetugevus pärast 1 ööpäeva: 21–27 MPa
• Tsemendi survetugevus pärast 2 ööpäeva: 40–48 MPa
• Tsemendi survetugevus pärast 7 ööpäeva: 53–65 MPa
• Tsemendi survetugevus pärast 28 ööpäeva: 66–76 MPa
• Kloriidide sisaldus kuni 0,04%
• Soovituslik kasutusaeg kuni 6 kuud alates tootmiskuupäevast

Pakend: 5 kg paberkott (alusel 200 tk), 25 kg paberkott (alusel 48 tk)
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Krohvisegu PM SUPER
Tsementsideaine ja lubjasisaldusega universaalne 
segu krohvimiseks ja müüriladumiseks.

• Välis- ja sisetöödeks
• Seintele ja lagedele
• Käsitsi pealekandmiseks ühes või mitmes kihis
• Kihi paksus ühekordsel pealekandmisel 5–25 mm
• Mineraalsete aluspindade krohvimiseks (tellised, 

plokid, betoon, maakivi)
• Tsement- või lubitsementkrohvidega krohvitud seinte ülekrohvimiseks 

ja remontimiseks
• Soklite ja korstnate krohvimiseks
• Kuivade ja niiskete siseruumide krohvimiseks
• Sobilik ka telliste ja plokkide ladumiseks ning vuukimiseks
• Kõrge mehaanilise tugevuse ja ilmastikukindlusega
• Veeauru läbilaskev
• Mittepõlev
• Halli värvusega

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema tugev, kuiv ja stabiilne. Puhastada nõrkadest, pudedatest 
ja irduvatest kihtidest,  mustusest, sooladest, tolmust, õli- ning värvijääkidest 
jms. Eriti tihedad ja siledad pinnad eelnevalt karestada. Sõltuvalt aluspinnast, 
kruntida see sobiliku Sakreti krundiga. Kinni katta kohad, mis ei ole ette 
nähtud krohvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne).

Töö käik
Kuivsegu segada külma veega puhtas anumas kuni ühetaolise massi tekkeni, 
mörti ei tohi jääda segamata tükke. Lasta mördil u 3 minutit seista ning 
korrata segamist. Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada! Mört kanda 
aluspinnale teraskellu või krohvilabida abil kihi paksusega 5–25 mm. Üle 25 
mm paksuse kihi puhul kasutada mördis tsingitud või roostevabast terasest 
traatvõrku või klaaskiud-fassaadivõrku. Krohvimört tasandada rihtlatiga 
vajaliku paksuseni, vajaduse korral siluda või töödelda krohvihõõrutiga. 
Enne järgneva kihi pealekandmist lasta krohvitud pinnal 12–24 h kuivada, 
seejärel pind vajaduse korral karestada ja niisutada. Kivistunud pindu saab 
töödelda kivihõõrutiga. Soovitatav on krohvipinna järelniisutamine 1–2 päeva 
jooksul. Krohvitud pind on viimistletav Sakreti dekoratiivkrohvidega vähemalt 
3 päeva möödumisel, värvitav Sakreti fassaadivärvidega vähemalt 10 päeva 
möödumisel krohvimisest (eelnevalt tutvuda viimistlusmaterjali kasutus-
juhendiga). Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur krohvimiseks on 
+5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilised andmed

Ühilduvad tooted ja tarvikud:
Aluspinna krunt TGW Krohvimajakas PS ZN Nurgaprofiil PRT 1028 Fassaadivärv FC

Krohvi tüüp üldotstarbeline krohv (GP)
Krohvi tugevusklass CS III /müürimördi klass M5
Nakketugevus ≥ 0,15 N/mm²
Veeauru läbilaskvustegur µ  15/35
Tera suurus  kuni 1 mm
Sideaine  tsement
Kulu  16 kg kuivsegu / m² / 10 mm
Veevajadus  3,9–4,3 l / 25 kg
Kasutusaeg vee lisamisest kuni 2 h
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag
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Pumbatav lubitsementkrohv 
CLP+ 
Lubitsementkrohv fassaadide ja siseruumide 
krohvimiseks.

• Välis- ja sisetöödeks
• Seintele ja lagedele
• Krohvipumbaga ja käsitsi pealekandmiseks ühes 

või mitmes kihis
• Kihi paksus ühekordsel pealekandmisel 5–25 mm
• Mineraalsete aluspindade krohvimiseks (tellised, plokid, betoon, 

maakivi)
• Tsement- või lubitsementkrohvidega krohvitud seinte ülekrohvimiseks 

ja remontimiseks
• Fassaadide ja soklite krohvimiseks
• Kuivade ja niiskete siseruumide krohvimiseks
• Mehaaniliselt tugev ja ilmastikukindel
• Veeauru läbilaskev
• Hüdrofoobsete lisanditega
• Halli värvusega

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema tugev, kuiv ja stabiilne. Puhastada nõrkadest, pudedatest 
ja irduvatest kihtidest,  mustusest, sooladest, tolmust, õli- ning värvijääkidest 
jms. Eriti tihedad ja siledad pinnad eelnevalt karestada. Sõltuvalt aluspinnast, 
kruntida see sobiliku Sakreti krundiga. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud 
krohvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne).

Töö käik
Kuivsegu segada külma veega puhtas anumas kuni ühetaolise massi tekkeni, 
mörti ei tohi jääda segamata tükke. Lasta mördil u 3 minutit seista ning korrata 
segamist. Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada! Krohvipumbaga 
peale kandes juhinduda pumbatootja nõuetest. Mört kanda aluspinnale 
teraskellu, krohvilabida või krohvipumba abil kihi paksusega 5–25 mm. Üle 
25 mm paksuse kihi puhul kasutada mördis tsingitud või roostevabast terasest 
traatvõrku või klaaskiud-fassaadivõrku. Krohvimört tasandada rihtlatiga 
vajaliku paksuseni, vajaduse korral siluda või töödelda krohvihõõrutiga. 
Enne järgneva kihi pealekandmist lasta krohvitud pinnal 12–24 h kuivada, 
seejärel pind vajaduse korral karestada ja niisutada. Kivistunud pindu saab 
töödelda kivihõõrutiga. Soovitatav on krohvipinna järelniisutamine 1–2 päeva 
jooksul. Krohvitud pind on viimistletav Sakreti dekoratiivkrohvidega vähemalt 
3 päeva möödumisel, värvitav Sakreti fassaadivärvidega vähemalt 10 päeva 
möödumisel krohvimisest (eelnevalt tutvuda viimistlusmaterjali kasutus-
juhendiga). Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur krohvimiseks on 
+5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilised andmed

Ühilduvad tooted ja tarvikud:
Aluspinna krunt TGW Krohvimajakas PS ZN Nurgaprofiil PRT 1028 Silikoonvärv  SKF

Krohvi tüüp üldotstarbeline krohv (GP)
Krohvi tugevusklass CS II 
Nakketugevus ≥ 0,30 N/mm²
Veeauru läbilaskvustegur µ ≤ 9,3
Tera suurus kuni 1 mm
Sideaine tsement, lubi
Kulu 16 kg kuivsegu / m² / 10 mm
Veevajadus 4,5–4,7 l / 25 kg
Kasutusaeg kuni 2 h
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag
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Pumbatav lubitsementkrohv 
CLP+ WHITE
Valge lubitsementkrohv fassaadide ja siseruumide 
krohvimiseks.
• Valge värvusega
• Välis- ja sisetöödeks
• Seintele ja lagedele
• Krohvipumbaga ja käsitsi pealekandmiseks ühes 

või mitmes kihis
• Kihi paksus ühekordsel pealekandmisel 5–25 mm
• Mineraalsete aluspindade krohvimiseks (tellised, plokid, betoon, 

maakivi)
• Tsement- või lubitsementkrohvidega krohvitud seinte ülekrohvimiseks 

ja remontimiseks
• Fassaadide ja soklite krohvimiseks
• Kuivade ja niiskete siseruumide krohvimiseks
• Mehaaniliselt tugev ja ilmastikukindel
• Veeauru läbilaskev
• Hüdrofoobsete lisanditega

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema tugev, kuiv ja stabiilne. Puhastada nõrkadest, pudedatest 
ja irduvatest kihtidest, mustusest, sooladest, tolmust, õli- ning värvijääkidest 
jms. Eriti tihedad ja siledad pinnad eelnevalt karestada. Sõltuvalt aluspinnast, 
kruntida see sobiliku Sakreti krundiga. Kinni katta kohad, mis ei ole ette 
nähtud krohvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne).

Töö käik
Kuivsegu segada külma veega puhtas anumas kuni ühetaolise massi tekkeni, 
mörti ei tohi jääda segamata tükke. Lasta mördil u 3 minutit seista ning korrata 
segamist. Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada! Krohvipumbaga 
peale kandes juhinduda pumbatootja nõuetest. Mört kanda aluspinnale 
teraskellu, krohvilabida või krohvipumba abil kihi paksusega 5–25 mm. Üle 
25 mm paksuse kihi puhul kasutada mördis tsingitud või roostevabast terasest 
traatvõrku või klaaskiud-fassaadivõrku. Krohvimört tasandada rihtlatiga 
vajaliku paksuseni, vajaduse korral siluda või töödelda krohvihõõrutiga. 
Enne järgneva kihi pealekandmist lasta krohvitud pinnal 12–24 h kuivada, 
seejärel pind vajaduse korral karestada ja niisutada. Kivistunud pindu saab 
töödelda kivihõõrutiga. Soovitatav on krohvipinna järelniisutamine 1–2 päeva 
jooksul. Krohvitud pind on viimistletav Sakreti dekoratiivkrohvidega vähemalt 
3 päeva möödumisel, värvitav Sakreti fassaadi värvidega vähemalt 10 päeva 
möödumisel krohvimisest (eelnevalt tutvuda viimistlusmaterjali kasutus-
juhendiga). Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur krohvimiseks on 
+5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilised andmed

Ühilduvad tooted ja tarvikud:
Universaalkrunt UG Krohvimajakas PS ZN Nurgaprofiil PRT 1028 Silikoonvärv SKF

Krohvi tüüp üldotstarbeline krohv (GP)
Krohvi tugevusklass CS II 
Nakketugevus ≥ 0,30 N/mm²
Veeauru läbilaskvustegur µ ≤ 9,3
Tera suurus kuni 1 mm
Sideaine tsement, lubi
Kulu 16 kg kuivsegu / m² / 10 mm
Veevajadus 4,5–4,7 l / 25 kg
Kasutusaeg kuni 2 h
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag
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Pumbatav lubitsement-
kergkrohv MAP-MFF
Kergekaaluline lubitsementkrohv fassaadide ja 
siseruumide krohvimiseks.
• Välis- ja sisetöödeks
• Seintele ja lagedele
• Krohvipumbaga ja käsitsi pealekandmiseks ühes 

või mitmes kihis
• Kihi paksus ühekordsel pealekandmisel 5–25 mm
• Armeerimiskiudude ja kergtäiteainega
• 1/3 võrra kergema kaaluga üldlevinud lubitsementkrohvidest
• Madala soojusjuhtivusega
• Kasutatav mineraalsete aluspindade (poorbetoon, tellised, plokid, 

betoon, maakivid), puitpindade, pilliroomattide ja mineraalvillast 
krohviplaatide (paks-/raskekrohv-soojustussüsteemis) krohvimiseks

• Sobilik tsement- või lubitsementkrohvidega krohvitud aluspindade 
ülekrohvimiseks

• Fassaadide ja soklite krohvimiseks
• Kuivade ja niiskete siseruumide krohvimiseks
• Mehaaniliselt tugev ja ilmastikukindel
• Veeauru läbilaskev
• Halli värvusega

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema tugev, kuiv ja stabiilne. Puhastada nõrkadest, pudedatest 
ja irduvatest kihtidest, mustusest, sooladest, tolmust, õli- ning värvijääkidest 
jms. Eriti tihedad ja siledad pinnad eelnevalt karestada. Sõltuvalt aluspinnast, 
kruntida see sobiliku Sakreti krundiga. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud 
krohvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne).

Töö käik
Kuivsegu segada külma veega puhtas anumas kuni ühetaolise massi tekkeni, 
mörti ei tohi jääda segamata tükke. Lasta mördil u 3 minutit seista ning korrata 
segamist. Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada! Krohvipumbaga peale 
kandes juhinduda pumbatootja nõuetest. Mört kanda aluspinnale teraskellu, 
krohvilabida või krohvipumba abil kihi paksusega 5–25 mm. Üle 25 mm paksuse 
kihi puhul kasutada mördis tsingitud või roostevabast terasest traatvõrku või 
klaaskiud-fassaadivõrku. Krohvimört tasandada rihtlatiga vajaliku paksuseni, 
vajaduse korral siluda või töödelda krohvihõõrutiga. Enne järgneva kihi 
pealekandmist lasta krohvitud pinnal 12–24 h kuivada, seejärel pind vajaduse 
korral karestada ja niisutada. Kivistunud pindu saab töödelda kivihõõrutiga. 
Soovitatav on krohvipinna järelniisutamine 1–2 päeva jooksul. Krohvitud pind 
on viimistletav Sakreti dekoratiivkrohvidega vähemalt 3 päeva möödumisel, 
värvitav Sakreti fassaadivärvidega vähemalt 10 päeva möödumisel krohvimisest 
(eelnevalt tutvuda viimistlusmaterjali kasutusjuhendiga). Optimaalne aluspinna 
ja välisõhu temperatuur krohvimiseks on +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui 
+30 °C temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilised andmed

Ühilduvad tooted ja tarvikud:
Aluspinna krunt TGW Silikoonkrohv Nurgaprofiil PRT 1028 Siloksaanvärv FM

Krohvi tüüp kergkrohv (LW)
Krohvi tugevusklass CS II 
Nakketugevus ≥ 0,30 N/mm²
Veeauru läbilaskvustegur µ ≤20
Tera suurus kuni 1 mm
Sideaine tsement, lubi
Kulu 11 kg kuivsegu / m² / 10 mm
Veevajadus u 7,5 l / 30 kg
Kasutusaeg kuni 2 h
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 30 kg paberkotid (alusel 35 tk)
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Soojustuskrohv/akustiline 
krohv LAP ja LAP FINE

Krohvi tüüp kergkrohv (LW)
Krohvi tugevusklass CS I
Nakketugevus ≥ 0,15 N/mm²
Soojuserijuhtivuse koefitsent  λ 0,117 W/(m*K), klass T2
Helineelduvustegur α w  (EVS EN ISO 11654 ) 0,35 (klass D) 40 mm paksuse kihi korral

0,45 (klass D) 90 mm paksuse kihi korral
Tera suurus LAP – kuni 5 mm / LAP FINE – kuni 2 mm
Sideaine tsement, lubi
Kulu 4,5 kg kuivsegu / m² / 10 mm
Veevajadus 6,8–7,0 l / 12,5 kg kohta
Kasutusaeg kuni 2 h
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 12,5 kg paberkotid (alusel 35 tk)

Kergekaaluline lubitsementkrohv fassaadide 
soojuspidavuse ja siseruumide akustika 
tõstmiseks.

• Välis- ja sisetöödeks
• Seintele ja lagedele
• Krohvipumbaga ja käsitsi pealekandmiseks ühes 

või mitmes kihis
• Kihi paksus ühekordsel pealekandmisel 20–30 mm (LAP) ja 10–20 mm 

(LAP FINE)
• Kasutatav mineraalsete aluspindade (poorbetoon, tellised, plokid, 

betoon, maakivid), puitpindade ja pilliroomattide  krohvimiseks
• Sobilik tsement- või lubitsementkrohvidega krohvitud aluspindade 

ülekrohvimiseks
• Head akustikat nõudvate ruumide lagede krohvimiseks
• Soojapidavamate välisseinte saavutamiseks
• Vahustatud mineraalse kergtäiteainega, ei sisalda liiva
• Mahus mittekahanev
• Käsitsi ja pumbaga pealekantav
• Kõrge veeauru läbilaskvusega
• Halli värvusega

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema tugev, kuiv ja stabiilne. Puhastada nõrkadest, pudedatest 
ja irduvatest kihtidest, mustusest, sooladest, tolmust, õli- ning värvijääkidest 
jms. Eriti tihedad ja siledad pinnad eelnevalt karestada. Sõltuvalt aluspinnast, 
kruntida see sobiliku Sakreti krundiga. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud 
krohvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne).

Töö käik
Kuivsegu segada külma veega puhtas anumas kuni ühetaolise massi tekkeni, 
mörti ei tohi jääda segamata tükke. Lasta mördil u 3 minutit seista ning korrata 
segamist. Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada! Krohvipumbaga peale 
kandes juhinduda pumbatootja nõuetest. Mört kanda aluspinnale teraskellu, 
krohvilabida või krohvipumba abil kihi paksusega 10–30 mm. Üle 40 mm 
paksuse kihi puhul võib kasutada mördis tsingitud või roostevabast terasest 
traatvõrku või klaaskiud-fassaadivõrku. Krohvimört tasandada rihtlatiga 
vajaliku paksuseni, vajaduse korral siluda või töödelda krohvihõõrutiga. Enne 
järgneva kihi pealekandmist lasta krohvitud pinnal 12–24 h kuivada, seejärel 
pind vajaduse korral karestada ja niisutada. Kivistunud pindu saab töödelda 
kivihõõrutiga. Soovitatav on krohvipinna järelniisutamine 1–2 päeva jooksul. 
Krohvitud pind on viimistletav Sakreti dekoratiivkrohvidega vähemalt 3 päeva 
möödumisel, värvitav Sakreti fassaadivärvidega vähemalt 10 päeva möödumisel 
krohvimisest (eelnevalt tutvuda viimistlusmaterjali kasutusjuhendiga). 
Akustiliste lagede korral krohvitud pinda mitte värvida ega pahteldada. 
Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur krohvimiseks on  +5...+25 °C, 
vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilise andmed
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Restaureerimiskrohv HM-10

Krohvi tüüp üldotstarbeline krohv (GP)
Krohvi tugevusklass CS II
Nakketugevus ≥ 0,8 N/mm²
Veeauru läbilaskvustegur µ ≤ 24
Tera suurus kuni 1 mm
Sideaine tsement, lubi
Kulu 14 kg kuivsegu / m² / 10 mm
Veevajadus 5,0–5,25 l / 25 kg
Kasutusaeg kuni 2 h
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag

Armeerimiskiududega lubitsementkrohv 
fassaadide ja siseruumide krohvimiseks.

• Välis- ja sisetöödeks
• Seintele ja lagedele
• Armeerimiskiududega
• Krohvipumbaga ja käsitsi pealekandmiseks ühes 

või mitmes kihis
• Kihi paksus ühekordsel pealekandmisel 3–20 mm
• Mineraalsete aluspindade krohvimiseks (paekivi, tellised, plokid, 

betoon, maakivi, poorbetoon), puitpindade ja pilliroomattide krohvi-
miseks

• Tsement- või lubitsementkrohvidega krohvitud seinte ülekrohvimiseks 
ja remontimiseks

• Fassaadide, soklite ja karniiside krohvimiseks
• Kuivade ja niiskete siseruumide krohvimiseks
• Eriti sobilik poorsetele pindadele
• Veeauru läbilaskev
• Hüdrofoobsete lisanditega
• Halli värvusega

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema tugev, kuiv ja stabiilne. Puhastada nõrkadest, pudedatest 
ja irduvatest kihtidest, mustusest, sooladest, tolmust, õli- ning värvijääkidest 
jms. Eriti tihedad ja siledad pinnad eelnevalt karestada. Sõltuvalt aluspinnast, 
kruntida see sobiliku Sakreti krundiga. Kinni katta kohad, mis ei ole ette 
nähtud krohvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne).

Töö käik
Kuivsegu segada külma veega puhtas anumas kuni ühetaolise massi tekkeni, 
mörti ei tohi jääda segamata tükke. Lasta mördil u 3 minutit seista ning korrata 
segamist. Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada! Krohvipumbaga 
peale kandes juhinduda pumbatootja nõuetest. Mört kanda aluspinnale 
teraskellu, krohvilabida või krohvipumba abil kihi paksusega 5–20 mm. Üle 
25 mm paksuse kihi puhul kasutada mördis tsingitud või roostevabast terasest 
traatvõrku või klaaskiud-fassaadivõrku. Krohvimört tasandada rihtlatiga 
vajaliku paksuseni, vajaduse korral siluda või töödelda krohvihõõrutiga. 
Enne järgneva kihi pealekandmist lasta krohvitud pinnal 12–24 h kuivada, 
seejärel pind vajaduse korral karestada ja niisutada. Kivistunud pindu saab 
töödelda kivihõõrutiga. Soovitatav on krohvipinna järelniisutamine 1–2 päeva 
jooksul. Krohvitud pind on viimistletav Sakreti dekoratiivkrohvidega vähemalt 
5 päeva möödumisel, värvitav Sakreti fassaadivärvidega vähemalt 14 päeva 
möödumisel krohvimisest (eelnevalt tutvuda viimistlusmaterjali kasutus-
juhendiga). Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur krohvimiseks on 
+5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilised andmed
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Restaureerimiskrohv HM-12

Krohvi tüüp üldotstarbeline krohv (GP)
Krohvi tugevusklass CS I
Nakketugevus ≥ 0,4 N/mm²
Veeauru läbilaskvustegur µ ≤ 17
Tera suurus kuni 1 mm
Sideaine lubi, tsement
Kulu 14 kg kuivsegu / m² / 10 mm
Veevajadus 5,5–5,75 l / 25 kg
Kasutusaeg kuni 2 h
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag

Armeerimiskiududega kõrge lubjasisaldusega 
lubitsementkrohv fassaadide ja siseruumide 
krohvimiseks.

• Välis- ja sisetöödeks
• Seintele ja lagedele
• Armeerimiskiududega
• Kõrge lubja- ja vähese tsemendisisaldusega
• Krohvipumbaga ja käsitsi pealekandmiseks ühes või mitmes kihis
• Kihi paksus ühekordsel pealekandmisel 3–20 mm
• Mineraalsete aluspindade krohvimiseks (paekivi, tellised, plokid, 

betoon, maakivi, poorbetoon), puitpindade ja pilliroomattide krohvi-
miseks

• Tsement- või lubitsementkrohvidega krohvitud seinte ülekrohvimiseks 
ja remontimiseks

• Fassaadide, soklite ja karniiside krohvimiseks
• Kuivade ja niiskete siseruumide krohvimiseks
• Eriti sobilik poorsetele pindadele
• Veeauru läbilaskev
• Hüdrofoobsete lisanditega
• Halli värvusega

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema tugev, kuiv ja stabiilne. Puhastada nõrkadest, pudedatest 
ja irduvatest kihtidest,  mustusest, sooladest, tolmust, õli- ning värvijääkidest 
jms. Eriti tihedad ja siledad pinnad eelnevalt karestada. Sõltuvalt aluspinnast, 
kruntida see sobiliku Sakreti krundiga. Kinni katta kohad, mis ei ole ette 
nähtud krohvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne).

Töö käik
Kuivsegu segada külma veega puhtas anumas kuni ühetaolise massi tekkeni, 
mörti ei tohi jääda segamata tükke. Lasta mördil u 3 minutit seista ning korrata 
segamist. Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada! Krohvipumbaga 
peale kandes juhinduda pumbatootja nõuetest. Mört kanda aluspinnale 
teraskellu, krohvilabida või krohvipumba abil kihi paksusega 5–20 mm. Üle 
25 mm paksuse kihi puhul kasutada mördis tsingitud või roostevabast terasest 
traatvõrku või klaaskiud-fassaadivõrku. Krohvimört tasandada rihtlatiga 
vajaliku paksuseni, vajaduse korral siluda või töödelda krohvihõõrutiga. 
Enne järgneva kihi pealekandmist lasta krohvitud pinnal 12–24 h kuivada, 
seejärel pind vajaduse korral karestada ja niisutada. Kivistunud pindu saab 
töödelda kivihõõrutiga. Soovitatav on krohvipinna järelniisutamine 1–2 päeva 
jooksul. Krohvitud pind on viimistletav Sakreti dekoratiivkrohvidega vähemalt 
5 päeva möödumisel, värvitav Sakreti fassaadivärvidega vähemalt 14 päeva 
möödumisel krohvimisest (eelnevalt tutvuda viimistlusmaterjali kasutus-
juhendiga). Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur krohvimiseks on 
+5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilised andmed
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Lubikrohv HML-1

Krohvi tüüp üldotstarbeline krohv (GP)
Krohvi tugevusklass CS I
Nakketugevus ≥ 0,15 N/mm²
Veeauru läbilaskvustegur µ ≤ 8
Tera suurus kuni 1 mm
Sideaine hüdraatlubi
Kulu 13 kg kuivsegu / m² / 10 mm
Veevajadus  6,0–6,5 l / 25 kg
Kasutusaeg kuni 2 h
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag

Peeneteraline armeerimiskiududega lubikrohv 
fassaadide ja siseruumide krohvimiseks.

• Välis- ja sisetöödeks
• Seintele ja lagedele
• Armeerimiskiududega
• Krohvipumbaga ja käsitsi pealekandmiseks ühes 

või mitmes kihis
• Kihi paksus ühekordsel pealekandmisel 3–10 mm
• Mineraalsete aluspindade krohvimiseks (paekivi, tellised, plokid, 

maakivi, poorbetoon), puitpindade ja pilliroomattide krohvimiseks
• Lubi- või lubitsementkrohvidega krohvitud seinte ülekrohvimiseks ja 

remontimiseks
• Fassaadide krohvimiseks
• Kuivade ja niiskete siseruumide krohvimiseks
• Eriti sobilik poorsetele pindadele
• Kõrge veeauru läbilaskvusega
• Loodusliku valge värvusega

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema tugev, kuiv ja stabiilne. Puhastada nõrkadest, pudedatest 
ja irduvatest kihtidest, mustusest, sooladest, tolmust, õli- ning värvijääkidest 
jms. Eriti tihedad ja siledad pinnad eelnevalt karestada. Sõltuvalt aluspinnast, 
niisutada see veega või kruntida silikaatkrundiga Sakret KSp. Kinni katta kohad, 
mis ei ole ette nähtud krohvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne).

Töö käik
Kuivsegu segada külma veega puhtas anumas kuni ühetaolise massi tekkeni, 
mörti ei tohi jääda segamata tükke. Lasta mördil u 3 minutit seista ning korrata 
segamist. Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada! Krohvipumbaga 
peale kandes juhinduda pumbatootja nõuetest. Mört kanda aluspinnale 
krohvikellu või krohvikulbiga visates või krohvipumba abil kihi paksusega 
3–10 mm. Üle 20 mm paksuse kihi puhul kasutada mördis roostevabast 
terasest traatvõrku või klaaskiud-fassaadivõrku. Krohvimört tasandada 
rihtlatiga vajaliku paksuseni, vajaduse korral siluda või töödelda krohvihõõ-
rutiga. Enne järgneva kihi pealekandmist lasta krohvitud pinnal 24 h kuivada, 
seejärel pind vajaduse korral karestada ja kindlasti niisutada. Kivistunud pindu 
saab töödelda kivihõõrutiga. Soovitatav on krohvipinna järelniisutamine 
1–2 päeva jooksul. Krohvitud pind on viimistletav Sakreti lubipahtlitega 24 
h möödumisel, värvitav Sakreti lubi- või silikaatvärviga vähemalt 30 päeva 
möödumisel krohvimisest. Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur 
krohvimiseks on +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja 
miinuskraade.

Tehnilised andmed
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Lubikrohv HML-4

Krohvi tüüp üldotstarbeline krohv (GP)
Krohvi tugevusklass CS I
Nakketugevus ≥ 0,15 N/mm²
Veeauru läbilaskvustegur µ ≤ 8
Tera suurus kuni 4 mm
Sideaine hüdraatlubi
Kulu  13 kg kuivsegu / m² / 10 mm
Veevajadus 5,0–5,3 l / 25 kg
Kasutusaeg kuni 2 h
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag

Jämedateraline armeerimiskiududega lubikrohv 
fassaadide ja siseruumide krohvimiseks.

• Välis- ja sisetöödeks
• Seintele ja lagedele
• Armeerimiskiududega
• Käsitsi pealekandmiseks ühes või mitmes kihis
• Kihi paksus ühekordsel pealekandmisel 5–15 mm
• Mineraalsete aluspindade krohvimiseks (paekivi, tellised, plokid, 

maakivi, poorbetoon), puitpindade ja pilliroomattide krohvimiseks
• Lubi- või lubitsementkrohvidega krohvitud seinte ülekrohvimiseks ja 

remontimiseks
• Fassaadide krohvimiseks
• Kuivade ja niiskete siseruumide krohvimiseks
• Sobilik ka paekivi ladumiseks
• Eriti sobilik poorsetele pindadele
• Kõrge veeauru läbilaskvusega
• Loodusliku valge värvusega

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema tugev, kuiv ja stabiilne. Puhastada nõrkadest, pudedatest 
ja irduvatest kihtidest, mustusest, sooladest, tolmust, õli- ning värvijääkidest 
jms. Eriti tihedad ja siledad pinnad eelnevalt karestada. Sõltuvalt aluspinnast, 
niisutada see veega või kruntida silikaatkrundiga Sakret KSp. Kinni katta kohad, 
mis ei ole ette nähtud krohvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne).

Töö käik
Kuivsegu segada külma veega puhtas anumas kuni ühetaolise massi 
tekkeni, mörti ei tohi jääda segamata tükke. Lasta mördil u 3 minutit seista 
ning korrata segamist. Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada! Mört 
kanda aluspinnale krohvikellu või krohvikulbiga visates kihi paksusega 5–15 
mm. Üle 20 mm paksuse kihi puhul kasutada mördis roostevabast terasest 
traatvõrku või klaaskiud-fassaadivõrku. Krohvimört tasandada rihtlatiga 
vajaliku paksuseni, vajaduse korral siluda või töödelda krohvihõõrutiga. Enne 
järgneva kihi pealekandmist lasta krohvitud pinnal 24 h kuivada, seejärel 
pind vajaduse korral karestada ja kindlasti niisutada. Kivistunud pindu 
saab töödelda kivihõõrutiga. Soovitatav on krohvipinna järelniisutamine 
1–2 päeva jooksul. Krohvitud pind on viimistletav Sakreti lubipahtlitega 24 
h möödumisel, värvitav Sakreti lubi- või silikaatvärviga vähemalt 30 päeva 
möödumisel krohvimisest. Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur 
krohvimiseks on +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja 
miinuskraade.

Tehnilised andmed
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Peeneteraline tasanduskrohv 
WIP

Krohvi tüüp üldotstarbeline krohv (GP)
Krohvi tugevusklass CS III 
Tera suurus kuni 0,5 mm
Sideaine tsement, polümeerid
Kulu  1,4 kg kuivsegu / m² / 1 mm
Veevajadus 6,5 l / 25 kg
Kihi paksusele 1–8 mm 
Kasutusaeg kuni 2 h
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 25 kg paberkotid (alusel 48 tk)

Õhukesekihiline tasanduskrohv märgadesse ja 
kuivadesse ruumidesse ja fassaadidele

• Sise- ja välistöödeks
• Niisketesse ruumidesse, nagu vannitoad, 

basseinid, saunad 
• Seintele, lagedele, fassaadidele
• Pumbaga ja käsitsi pealekandmiseks
• Sobilik mineraalsetele materjalidele (lubitsement- ja tsementkrohvid, 

müürimaterjalid, betoon)
• Õhukesekihiliseks seinte tasandamiseks (1–8 mm), sobilik kasutamiseks 

koos klaaskiud-armeerimisvõrguga
• Tasanduskiht on plaaditav, pahteldatav, värvitav, kaetav hüdroisolat-

siooniga
• Tsementsideainel ja polümeerlisandiga
• Sisaldab armeerimiskiudusid
• Hea veeauru läbilaskvusvõimega, vee- ja külmakindel
• Halli värvusega

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema tugev, kuiv, stabiilne. Puhastada pudedatest ja irduvatest 
kihtidest, mustusest, sooladest, õlijääkidest. Eriti tihedad, siledad ja värvitud 
pinnad eelnevalt karestada. Aluspind kruntida sobiliku Sakreti krundiga.  
Naket soodustab samuti aluspinna niisutamine. Kinni katta kohad, mis ei ole 
ette nähtud krohvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne).

Töö käik
Kuivsegu segada külma veega puhtas anumas kuni ühetaolise massi tekkeni, 
mörti ei tohi jääda segamata tükke. Lasta mördil u 3 minutit seista ning 
korrata segamist. Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada! Mört kanda 
aluspinnale pahtlilabida või hammaskellu abil ühekordse kihi paksusega 
1–8 mm. Pind tasandada ja siluda. Poorsetel või pehmemast materjalist 
aluspindadel on mördis soovitatav kasutada vähemalt 4 × 4 mm silmaga 
klaaskiud-armeerimisvõrku, mis uputatakse mördikihti ja tasandatakse 
pahtlilabida abil, kuni võrk on ühtlaselt mördiga kaetud. Krohvitud pind on 
värvitav vähemalt 14 päeva möödudes. Enne plaatimist lasta krohvil kivistuda 
1 mm ööpäeva kohta. Enne Sakreti hüdroisolatsiooniga katmist ei või krohvi 
niiskus olla üle 3% RH. Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur segu 
kasutusajal +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinus-
kraade.

Tehnilised andmed
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Jämedateraline seinte 
tasandus segu/fassaadielemen-
  tide vormimissegu LCC 1

Survetugevus ≥ 13 N/mm²
Paindetugevus ≥ 3,5 N/mm²
Tera suurus kuni 1 mm
Sideaine hüdraatlubi, tsement
Kulu 11,2 kg kuivsegu / m² / 10 mm
Veevajadus 4,5 l / 15 kg
Kihi paksusele 3–10 mm (1 x tasandamisel), kuni 50 mm (1 x vormimisel)
Kasutusaeg kuni 1,5 h
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 15 kg plastämbrid (alusel 16 tk)

• Välis- ja sisetöödeks
• Seintele, lagedele, eenduvatele elementidele
• Tera suurusega 1 mm 
• Käsitsi pealekandmiseks
• Sobilik mineraalsetele materjalidele 

(lubitsement- ja tsementkrohvid, müüri mater-
jalid,  betoon)

• Kergelt lihvitav ja paksude kihtide korral pragunemiskindel
• Sobilik fassaadi karniiside ja dekoratiivelementide taastamiseks või nende 

rajamiseks (ühekordselt pealekantava kihi paksusega kuni 50 mm)
• Sobilik fassaadide laustasandamiseks õhukese või keskmise kihina 

(3–10 mm)
• Sisaldab kergtäiteainet, mis vähendab elementide koormust
• Lubja ja tsemendi sideainel
• Hea veeauru läbilaskvusvõimega
• Halli värvusega

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema tugev, kuiv, stabiilne. Puhastada pudedatest ja irduvatest 
kihtidest, mustusest, sooladest, õlijääkidest. Eriti tihedad, siledad ja värvitud 
pinnad eelnevalt karestada. Aluspind kruntida sobiliku Sakreti krundiga.  
Naket soodustab samuti aluspinna niisutamine. Kinni katta kohad, mis ei ole 
ette nähtud pahteldamiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne).

Töö käik
Kuivsegu segada külma veega puhtas anumas kuni ühetaolise massi tekkeni, 
mörti ei tohi jääda segamata tükke. Lasta mördil u 3 minutit seista ning 
korrata segamist. Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada! Mört kanda 
aluspinnale pahtlilabida või hammaskellu abil ühekordse kihi paksusega 
3–10 mm. Pind tasandada ja siluda. Krohvida võib mitmes kihis, kihtide 
arv ei ole piiratud. Krohvitud pindu saab töödelda plast-, kummi-, kivihõõ-
rutiga või liivapaberiga. Pind on vilditav. Fassaadielementide ja stukkpro-
fiilide taasatmiseks võib seguga vormida pakse kihte. Vormimiseks kasutada 
profiilišabloone ja traditsioonilisi meetodeid.  Krohvitud pind on värvitav 
vähemalt 14 päeva möödudes. Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur 
kasutusajal +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinus-
kraade.

Tehnilised andmed
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Peeneteraline seinte tasan-
dus  segu/fassaadielemen  tide 
vormimissegu LCC 05

Survetugevus ≥ 12 N/mm²
Paindetugevus ≥ 3,0 N/mm²
Tera suurus kuni 0,5 mm
Sideaine hüdraatlubi, tsement
Kulu 11,2 kg kuivsegu / m² / 10 mm
Veevajadus 4,5 l / 15 kg
Kihi paksusele 1–10 mm (1 x tasandamisel), kuni 50 mm (1 x vormimisel)
Kasutusaeg kuni 1,5 h
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 15 kg plastämbrid (alusel 16 tk)

• Välis- ja sisetöödeks
• Seintele, lagedele, eenduvatele elementidele
• Tera suurusega 0,5 mm 
• Käsitsi pealekandmiseks
• Sobilik mineraalsetele materjalidele 

(lubitsement- ja tsementkrohvid, müüri mater-
ja lid, betoon)

• Kergelt lihvitav ja paksude kihtide korral pragunemiskindel
• Sobilik fassaadi karniiside ja dekoratiivelementide taastamiseks või nende 

rajamiseks (ühekordselt pealekantava kihi paksusega kuni 50 mm)
• Sobilik fassaadide laustasandamiseks õhukese või keskmise kihina 

(1–10 mm)
• Sisaldab kergtäiteainet, mis vähendab elementide koormust
• Lubja ja tsemendi sideainel
• Hea veeauru läbilaskvusvõimega
• Halli värvusega

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema tugev, kuiv, stabiilne. Puhastada pudedatest ja irduvatest 
kihtidest, mustusest, sooladest, õlijääkidest. Eriti tihedad, siledad ja värvitud 
pinnad eelnevalt karestada. Aluspind kruntida sobiliku Sakreti krundiga.  
Naket soodustab samuti aluspinna niisutamine. Kinni katta kohad, mis ei ole 
ette nähtud pahteldamiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne).

Töö käik
Kuivsegu segada külma veega puhtas anumas kuni ühetaolise massi tekkeni, 
mörti ei tohi jääda segamata tükke. Lasta mördil u 3 minutit seista ning 
korrata segamist. Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada! Mört kanda 
aluspinnale pahtlilabida või hammaskellu abil ühekordse kihi paksusega 
1–10 mm. Pind tasandada ja siluda. Krohvida võib mitmes kihis, kihtide 
arv ei ole piiratud. Krohvitud pindu saab töödelda plast-, kummi-, kivihõõ-
rutiga või liivapaberiga. Pind on vilditav. Fassaadielementide ja stukkpro-
fiilide taasatmiseks võib seguga vormida pakse kihte. Vormimiseks kasutada 
profiilišabloone ja traditsioonilisi meetodeid.  Krohvitud pind on värvitav 
vähemalt 14 päeva möödudes. Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur 
kasutusajal +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinus-
kraade.

Tehnilised andmed
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Saneerimissüsteemi poorne 
aluskrohv PGP
Poorne täitekrohv soolakahjustustega seintele.

• Välis- ja sisetöödeks
• Seintele
• Soola- ja niiskuskahjustustega seinte saneerimis-

süsteemi täitekrohv 
• Poorne struktuur talletab soolad ega lase neil 

tungida viimistluskihile
• Kasutatav aluskrohvina ning müüritise vuukide ja aukude täiteks
• Sobilik ka paksemate kui 40 mm krohvikihtide mitmes kihis tegemiseks
• Sobilik ka paekivi krohvimiseks
• Krohvipumbaga ja käsitsi pealekandmiseks
• Tsemendi sideainel
• Kasutatav krohvist puhastatud mineraalsetel aluspindadel
• Halli värvusega

Aluspinna ettevalmistamine
Vana krohv eemaldada 80 cm ulatuses maapinnast või vähemalt nähtava 
märgumispiirini. Pudedad müüritise vuugid puhastada vähemalt 20 mm 
sügavuselt. Pind puhastada hoolikalt tolmust ja pudedatest müüritise 
kihtidest. Tolmused pinnad kruntida Sakret KSp-ga. Kinni katta kohad, mis ei 
ole ette nähtud krohvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). 

Töö käik
Segu segada mikseri abil u 3 minutit kuni ühtlase mördi moodustumiseni. 
Piisava poorsuse saavutamiseks soovitame kasutada kaheetapilise segamisega 
krohvipumpasid või kahe spetsiaalse vispliga käsimiksereid.  Lasta mördil u 
3 minutit seista ning korrata segamist. Tarduma hakkavasse mörti vett mitte 
lisada! SAKRET PGP võib ühe korraga pinnale kanda kihi paksusega kuni 30 
mm. Minimaalne kihi paksus 10 mm. Ühe töövõttega on võimalik täita ka 
tühjad vuugid. Pind tasandatakse, seejärel karestatakse spetsiaalse kraasiga, 
kuni see on veel osaliselt tardunud ja niiske. Kui karestamine toimub liiga 
varakult, võib pinnale kuivada piimjas kiht, mis hiljem vähendab saneerimis-
krohvi SP-G nakkumist. Üle krohvitav 24 h möödudes. Krohvitud pinnad on 
viimistletavad ainult saneerimiskrohviga Sakret SP-G. Optimaalne aluspinna 
ja välisõhu temperatuur kasutusajal +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C 
temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilised andmed

Ühilduvad tooted:
Silikaatkrunt KSp                                                            Saneerimiskrohv SP-G

Krohvi tüüp remondimört (R)
Krohvi tugevusklass CS II 
Kapillaarne veeimavus > 1,0 kg/m² pärast 24 h
Veeauru läbilaskvustegur µ ≤ 15
Kivistunud krohvi poorsus 45% mahust
Tera suurus kuni 2 mm
Sideaine tsement
Kulu 13 kg kuivsegu / m² / 10 mm
Veevajadus  7,4 l / 30 kg
Kasutusaeg kuni 2 h
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 30 kg paberkotid (alusel 42 tk)



KR
O

H
V

IS
EG

U
D

4

47

Saneerimiskrohv SP-G

Poorne pealiskrohv soolakahjustustega seintele.

• Välis- ja sisetöödeks
• Seintele
• Soola- ja niiskuskahjustustega seinte saneerimis-

süsteemi pealiskrohv
• Kasutatav ka eraldiseisva krohvina ilma 

aluskrohvita PGP
• Poorne struktuur talletab soolad ega lase neil tungida viimistluskihile
• Soolade kogumiseks toimiv kiht alates 20 mm-st
• Sobilik ka paekivi krohvimiseks
• Krohvipumbaga ja käsitsi pealekandmiseks
• Tsemendi sideainel
• Kasutatav krohvist puhastatud mineraalsetel aluspindadel
• Halli värvusega

Aluspinna ettevalmistamine
Vana krohv eemaldada 100 cm ulatuses maapinnast või vähemalt nähtava 
märgumispiirini. Pudedad müüritise vuugid puhastada vähemalt 20 mm 
sügavuselt. Pind puhastada hoolikalt tolmust ja pudedatest müüritise 
kihtidest. Tolmused pinnad kruntida Sakret KSp-ga. Kinni katta kohad, mis ei 
ole ette nähtud krohvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). Suure 
tasasuskõikumisega aluspindadel, seinte õgvendamiseks ja paksemate krohvi-
kihtide rajamiseks kasutada eelnevalt aluskrohvi PGP.

Töö käik
Segu segada mikseri abil u 3 minutit kuni ühtlase mördi moodustumiseni. 
Piisava poorsuse saavutamiseks soovitame kasutada kaheetapilise segamisega 
krohvipumpasid või kahe spetsiaalse vispliga käsimiksereid. Lasta mördil u 
3 minutit seista ning korrata segamist. Tarduma hakkavasse segusse vett 
mitte lisada! Täita seguga vuugid. Segu tuleb ühe korraga pinnale kanda 
kihi paksusega vähemalt 10 mm. Pind tasandatakse, seejärel karestatakse 
spetsiaalse kraasiga, kuni see on veel osaliselt tardunud ja niiske. Krohv hakkab 
tardumisajal paisuma. Pärast vähest tardumist (u 1 h) kantakse paisunud 
krohvikihile peale veel üks, vähemalt sama paks krohvikiht. Minimaalne 
toimiv saneerimiskrohvi SG-P üldkihi paksus on 20 mm. Maksimaalne ühes 
kihis peale kantav krohvikihi paksus võib olla kuni 25 mm. Ülekrohvitav 24 
h möödudes. Krohvitud pinnad on viimistletavad pahtlitega Sakret SFP, SFP 
FINE ja värvitavad värvidega Sakret DP, DPC, KS või SKF. Optimaalne aluspinna 
ja välisõhu temperatuur kasutusajal +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C 
temperatuure ja miinuskraade. SP-G-d ei tohi viimistleda veeauru mitteläbi-
laskvate viimistlusmaterjalidega. 

Tehnilised andmed

Ühilduvad tooted:
Silikaatkrunt KSp  Lubipahtel SFP  Silikaatvärv KS

Krohvi tüüp remondimört (R)
Krohvi tugevusklass CS II 
Kapillaarne veeimavus > 1,0 kg/m² pärast 24 h
Veeauru läbilaskvustegur µ ≤ 15
Kivistunud krohvi poorsus 30% mahust
Tera suurus kuni 1 mm
Sideaine tsement
Kulu 11 kg kuivsegu / m² / 10 mm
Veevajadus  6,5 l / 25 kg
Kasutusaeg kuni 2 h
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 25 kg paberkotid (alusel 42 tk)
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Krohvi- ja pahtliprofiilid

Metallist nurgaprofiil PRT 1028
Tsinkplekist nurgatugevdusprofiil raabitsvõrkhaarade 
ja PVC-st nurgakatteliistuga. 15 mm pakusele krohvi-
kihile. Kasutamiseks välis- ja sisetöödeks lubitsement- 
või tsementkrohvidega krohvimisel. Pikkused 2,5 m ja 
3,0 m. Pakendis 15 tk.

Krohvimajakas PS ZN
Tsingitud plekist krohvimajakas/juhtliist tasase 
krohvipinna saavutamiseks, sisetöödeks. 6 ja 10 mm 
kõrgusega. Pikkused 2,6 m ja 3,0 m. Pakendis 50 tk 
ja 25 tk.

Alumiiniumist pikseldatud nurgaprofiil 
kipsplaadile PCX AL
Perforeeritud alumiiniumist, pikseldusega (täketega) 
jäigastatud nurgakaitseprofiil kipsplaatidele. 
Täkestatud pind tagab pahtliga parema nakkuvuse.
Pikkused 2,5 m ja 3,0 m. Pakendis 200 tk (4 × 50 tk 
kimbud).

Alumiiniumist otsaprofiil kipsplaadile PL AL
Alumiiniumist otsaprofiil kipsplaatide servade ja 
liitekohtade kaitseks. Pikkus 2,5 m. Pakendis 200 tk (4 
× 50 tk kimbud).
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Krohvipump M-Tec Duo-mix

• Ehituslike kuivsegude mehaaniliseks segamiseks
• Kõrge tööefektiivsusega
• Kombineeritav mobiilse silo- või Lift-bag kotiga
• Kasutatav peamiselt krohvi-, liim- ja põrandatasandussegude 

pumpamiseks
• Reguleeritav astmeline tootlikkus 1–60 l/min
• Horisontaalne pumpamiskaugus < 60 m
• Vertikaalne pumpamiskõrgus < 30 m
• Töörõhk pumpamisel < 30 bar
• Segisti mootor 3 kW, 230/400 V, 50 Hz, 260 Upm
• Pumba mootor 5,5 kW, 230/400 V, 50 Hz, 80–400 Upm
• Sagedusmuundur 7,5 kW, 400 V, 50–60 Hz
• Kompressor 1,1 kW, apm. 300 l/min, max 4 bar
• Veepump 0,75 kW, apm. 50 l/min, max 6 bar
• Elektritoide 400 V, 50 Hz – vahelduvvool, kaitse 25 A, pesa – 32 A, 5 P, 6 h
• Toitekaabel 5 × 4,0 mm2, 24 A
• Veeühendusvoolik ¾” Geka küüsotsakutega, vajalik veesurve trassis 2,5 

bar
• Mõõdud 1350 × 640 × 1390 mm
• Kolu täitekõrgus 1020 mm
• Kaal ~ 290 kg (ilma täisvarustuseta)

Efektiivseim ja kiireim moodus krohvimiseks on 
krohvipump.
Sakret rendib koos oma krohvisegudega 
kvaliteetseid Saksamaal toodetud krohvipumpasid 
M-Tec Duo-mix. Küsi pakkumist Sakreti müügiesin-
dajatelt!
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FASSAADIDE 
SOOJUSTAMISSÜSTEEMIDE 

KLEEPE- JA ARMEERIMISSEGUD
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Fassaadi soojusisolatsiooni-
plaatide kleepesegu BK 

Tõmbenakketugevus >0,25 N/mm² (28 päeva möödudes)
Tera suurus kuni 1 mm
Sideaine tsement
Kulu 4–6 kg/m² (sõltuvalt aluspinna tasasusest)
Veevajadus u 7,5 l / 25 kg
Kasutusaeg kuni 2 h
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 25 kg paberkotid (alusel 48 tk)

• Vahtpolüstüreenist ja mineraalvillast soojusiso-
latsiooniplaatide kleepimiseks

• Välis- ja sisetöödeks
• Vee- ja külmakindel
• Sisetingimustes sobilik ka kipsplaatide kleepi-

miseks
• Tsemendi sideainel
• Nakke- ja elastsusomadusi parandavate 

lisanditega
• Kõrge veeauru läbilaskvusega
• Käsitsi ja pumbaga pealekantav
• Halli värvusega
• Fassaadi soojusisolatsioon-liitsüsteemide ETICS SAKRET EPS 

(ETA-10/0064) ja ETICS SAKRET MW (ETA-10/0185) komponent

Aluspinna ettevalmistamine
Pind peab olema puhas, kandev, tasane ja kuiv. Täita praod ja augud. Vanad 
müüritise- ja krohvipinnad tuleb vajaduse korral puhastada liiva-, soodapritsi 
või surveveega. Eemaldada pudenev krohv, irduv värv, puhastada õlised või 
muud nakkumist takistavad pinnad. Aluspinnad kruntida sõltuvalt materjalist 
Sakreti krundiga.

Töö käik
Kuivsegu segada puhta külma veega ühtlaseks tükivabaks massiks, kasutades 
mikserit 600 p/min. Lasta mördil 3 minutit seista ning korrata segamist. 
Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada! Tasaste aluspindade korral 
kanda segu hammaskellu (vähemalt 10 mm pikkuse hambaga) abil ühtlase 
kihina üle kogu isolatsiooniplaadi nakkepinna. Tasasuskõikumisega pindade 
puhul kanda segu u 5 cm laiuse ja vähemalt 2 cm kõrguse mördijoonena plaadi 
tagumise külje servaalale, et moodustuks kinnine sõõr kogu plaadi perimeetri 
ulatuses. Sõõri keskele kanda kuni 6 mördipätsi. Jälgida, et mördiga kaetud 
kontaktpind moodustaks vähemalt 40% kogu EPS plaadi ja vähemalt 50% 
kogu mineraalvillast plaadi pinnast. Suruda plaat kohale. Liimitud plaatide 
pinnatasasust on võimalik korrigeerida kuni 10 minuti jooksul. Aluspinna ja 
välisõhu temperatuur kasutusajal vähemalt +5...+25 °C. Kuni –5 °C pakasega 
töötades lisada sooja veega valmistatavasse mörti külmumisvastast lisandit 
Sakret AF.

Tehnilised andmed

Ühilduvad tooted:
Seguvispel KR Külmumisvastane lisand AF Sokliprofiil EB
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Liimvaht SAKRET BK-Foam

Tõmbenakketugevus >0,08 N/mm² (EPS-iga),  >0,26 N/mm²
Järelpaisumine kuni 3%
Kõvenemisaeg u 15 min
Täielik kuivamisaeg 24 h
Keemiline koostis polüuretaan
Kulu fassaadile liimides kuni 10 m² ühe ballooniga; vun-

damendile liimides kuni 14 m² ühe ballooniga
Tuleohutusklass E
Töötemperatuur –10…+30 °C 
Ballooni temperatuur kasutamisel +10…+30 °C 
Säilivusaeg 9 kuud tootmiskuupäevast 
Pakend 750 ml balloon, karbis 12 tk

• Kasutusvalmis polüuretaan-liimvaht vahtpolü-
stüreenist (EPS ja XPS) soojusisolatsiooniplaatide 
liimimiseks hoonete vundamentidele, soklitele 
ja fassaadidele

• Tagab kõrge tööjõudluse ja palju suurema 
nakkuvuse kui tsemendi baasil liimid 

• Väga heade soojust isoleerivate omadustega, 
välistab külmasilla tekke 

• Kasutatav ka plaatidevaheliste vuukide täitmiseks
• Väga hea nakkuvus praktiliselt kõikide ehitusmaterjalidega
• Madala paisumiskoefitsiendiga
• Mugav kasutada, on väiksema kuluga kui tsemendi baasil liimid
• Kasutatav fassaadide soojusisolatsioon-liitsüsteemide kinnitamiseks 
• Võimalik kasutada madalatel õhutemperatuuridel ja kõrge suhtelise 

õhuniiskuse korral 
• Halli värvusega

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema kuiv, stabiilne ja kandevõimeline. Aluspinnad puhastada 
mustusest, irduvatest ja lahtistest kihtidest, tolmust ja muust nakkumist 
vähendavatest materjalidest. Suuremad tühimikud ja augud täita sobiliku 
krohvi- või remondiseguga. Miinuskraadidega töötades mitte kanda liimvahtu 
jäätunud või lumisele pinnale. Nakke kontrollimiseks soovitame eelnevalt 
liimida materjali proovitüki aluspinnale ning see ära rebida.  

Töö käik
Ühendage aerosoolballoon vahupüstoliga ja loksutage korralikult. Kandke 
liimvaht soojusisolatsiooniplaadile katkematu joana kogu plaadi perimeetri 
ulatuses 2–4 cm kaugusele plaadi äärtest ja üks triip plaadi keskele paralleelselt 
plaadi pikema küljega. Vundamentide soojustamisel kandke liimvaht 5 triibuna 
plaadi tasapinnale paralleelselt lühema küljega, äärmise triibu kaugus servast 
on 2 cm. Pärast liimvahu pealekandmist oodata u 2 min ja seejärel suruda plaat 
vastu seina. Liimitud plaatide pinnatasasust on võimalik korrigeerida kuni 5 
minuti jooksul. Lagedele liimimisel kasutage plaatide fikseerimiseks kinniteid. 
Tardunud vahtu tuleb kaitsta UV-kiirte eest. Balloone transportida ja ladustada 
ainult püstises asendis ning kuivas kohas temperatuuril +5…+30 °C, kaitsta 
otsese päikesevalguse eest.

Tehnilised andmed
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Fassaadi soojusisolatsiooni-
plaatide armeerimis- ja 
kleepesegu, mineraalpindade 
tasandussegu BAK 

• Vahtpolüstüreenist ja mineraalvillast soojusiso-
latsiooniplaatide armeerimiseks ja kleepimiseks

• Mineraalsete pindade õhukesekihiliseks 
tasandamseks 

• Välis- ja sisetöödeks
• Vee- ja külmakindel
• Tsemendi sideainel, sisaldab armeerimiskiude
• Nakke- ja elastsusomadusi parandavate lisanditega
• Kõrge veeauru läbilaskvusega
• Käsitsi ja pumbaga pealekantav
• Halli värvusega
• Fassaadi soojusisolatsioon-liitsüsteemide ETICS SAKRET EPS 

(ETA-10/0064) ja ETICS SAKRET MW (ETA-10/0185) komponent

Aluspinna ettevalmistamine
Pind peab olema puhas, kandev, tasane ja kuiv. Täita praod ja augud. Vanad 
müüritise- ja krohvipinnad tuleb puhastada liivapritsi või surveveega. 
Eemaldada pudenev krohv, kobrutav värv, puhastada õlised või muud 
nakkumist takistavad pinnad. Vahtpolüstüreenist plaadid lihvida eelnevalt 
üle liivapaberiga. Aluspinnad kruntida sõltuvalt materjalist Sakreti krundiga. 

Töö käik
Kuivsegu segada puhta külma veega ühtlaseks tükivabaks massiks, kasutades 
mikserit (600 pööret/min). Lasta segumassil 3 minutit seista, mille järel korrata 
segamist. Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada! Kleepeseguna 
kasutamisel juhinduda Sakret BK pealekandmise juhendist. Soojustusplaatide 
armeerimisel kanda pinnale hammaskellu või krohvipumba abil, suruda 
märga segusse klaaskiud-armeerimisvõrk ning pind tasandada. Tardunud või 
kivistunud kihile kanda peale teine segukiht ning tasandada. Mineraalsete 
pindade pahteldamiseks kanda segu pinnale hammaskellu või krohvipumba 
abil ja tasanda. Üle 3 mm paksustes kihtides on soovitatav pragunemise 
vältimiseks kasutada klaaskiud-armeerimisvõrku. Mitte kasutatav lubikrohvi 
või nõrkade krohvide ülekrohvimiseks. Aluspinna ja välisõhu temperatuur 
kasutusajal vähemalt +5...+25 °C.

Tehnilised andmed

Ühilduvad tooted:
Seguvispel KR Klaaskiud-armeerimisvõrk 160 g/m2 Nurgatugevdusprofiil EC

Tõmbenakketugevus >0,25 N/mm² (28 päeva möödudes)
Krohviklass CS III 
Külmakindlusklass F 50
Tera suurus kuni 0,5 mm
Sideaine tsement
Kulu 1,6 kg / m² / 1 mm (4–6 kg/m² kleepimisel)
Veevajadus u 6,5 l / 25 kg
Kuivamisaeg 48 h enne viimistlemist dekoratiivkrohviga
Kasutusaeg kuni 2 h
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 25 kg paberkotid (alusel 48 tk)
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Külmumisvastase lisandiga 
fassaadi soojusisolatsiooni-
plaatide armeerimis- ja 
kleepesegu, mineraalpindade 
tasandussegu BAK-F 
• Vahtpolüstüreenist ja mineraalvillast soojusiso-

latsiooniplaatide armeerimiseks ja kleepimiseks 
madalatel õhutemperatuuridel (kuni 0 °C)

• Mineraalsete pindade õhukesekihiliseks tasandamseks 
• Välis- ja sisetöödeks
• Vee- ja külmakindel
• Tsemendi baasil, sisaldab armeerimiskiude
• Nakke- ja elastsusomadusi parandavate lisanditega
• Kõrge veeauru läbilaskvusega
• Käsitsi ja pumbaga pealekantav
• Halli värvusega
• Fassaadi soojusisolatsioon-liitsüsteemide ETICS SAKRET EPS 

(ETA-10/0064) ja ETICS SAKRET MW (ETA-10/0185) komponent

Aluspinna ettevalmistamine
Pind peab olema puhas, kandev, tasane ja kuiv. Täita praod ja augud. Vanad 
müüritise- ja krohvipinnad tuleb puhastada liivapritsi või surveveega. 
Eemaldada pudenev krohv, kobrutav värv, puhastada õlised või muud 
nakkumist takistavad pinnad. Vahtpolüstüreenist plaadid lihvida eelnevalt 
üle liivapaberiga. Aluspinnad kruntida sõltuvalt materjalist Sakreti krundiga. 

Töö käik
Kuivsegu segada puhta sooja veega (0 kraadi korral) ühtlaseks tükivabaks 
massiks, kasutades mikserit (600 pööret/min). Lasta segumassil 3 minutit 
seista, mille järel korrata segamist. Kui õhutemperatuur on 0...+5 °C, segada 
kuivsegu puhta sooja veega (u +20 °C). Tarduma hakkavasse segusse vett 
mitte lisada! Kleepeseguna kasutamisel juhinduda Sakret BK pealekandmise 
juhendist. Soojustusplaatide armeerimisel kanda pinnale hammaskellu või 
krohvipumba abil, suruda märga segusse klaaskiud-armeerimisvõrk ning 
pind tasandada. Tardunud või kivistunud kihile kanda peale teine segukiht 
ning tasandada. Mineraalsete pindade pahteldamiseks kanda segu pinnale 
hammaskellu või krohvipumba abil ja tasanda. Üle 3 mm paksustes kihtides 
on soovitatav pragunemise vältimiseks kasutada klaaskiud-armeerimisvõrku. 
Mitte kasutatav lubikrohvi või nõrkade krohvide ülekrohvimiseks. Aluspinna 
ja välisõhu minimaalne temperatuur võib segu kasutusajal olla kuni 0 °C. 
Maksimaalne kasutustemperatuur kuni +25 °C. Segu kivistumisfaasis võib 
õhutemperatuur langeda alla 0 °C 6 tunni möödumisel krohvimistööde 
lõpetamisest.

Tehnilised andmed

Ühilduvad tooted:
Seguvispel KR Klaaskiud-armeerimisvõrk 160 g/m2  Aknaliiteprofiil EW

Tõmbenakketugevus >0,25 N/mm² (28 päeva möödudes)
Krohviklass CS III 
Külmakindlusklass F 50
Tera suurus kuni 0,5 mm
Sideaine tsement
Kulu 1,6 kg / m² / 1 mm (4–6 kg/m² kleepimisel)
Veevajadus u 6,5 l / 25 kg
Kuivamisaeg 48 h enne viimistlemist dekoratiivkrohviga
Kasutusaeg kuni 2 h
Töötemperatuur 0…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 25 kg paberkotid (alusel 48 tk)
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Fassaadi soojusisolatsioo-
niplaatide valge armeerimis- ja 
kleepesegu, mineraalpindade 
tasandussegu KAM 
• Vahtpolüstüreenist ja mineraalvillast soojusiso-

latsiooniplaatide armeerimiseks ja kleepimiseks
• Mineraalsete pindade õhukesekihiliseks 

tasandamseks 
• Parendatud täiteomadustega
• Eriti sobilik kasutamiseks üle 25 °C õhutemperatuuride korral, pikema 

töötlemisajaga
• Välis- ja sisetöödeks
• Vee- ja külmakindel
• Tsemendi baasil, sisaldab armeerimiskiude
• Nakke- ja elastsusomadusi parandavate lisanditega
• Kõrge veeauru läbilaskvusega
• Käsitsi ja pumbaga pealekantav
• Valge värvusega

Aluspinna ettevalmistamine
Pind peab olema puhas, kandev, tasane ja kuiv. Täita praod ja augud. Vanad 
müüritise- ja krohvipinnad tuleb puhastada liivapritsi või surveveega. 
Eemaldada pudenev krohv, kobrutav värv, puhastada õlised või muud 
nakkumist takistavad pinnad. Vahtpolüstüreenist plaadid lihvida eelnevalt 
üle liivapaberiga. Aluspinnad kruntida sõltuvalt materjalist Sakreti krundiga. 

Töö käik
Kuivsegu segada puhta külma veega ühtlaseks tükivabaks massiks, kasutades 
mikserit (600 pööret/min). Lasta segumassil 3 minutit seista, mille järel korrata 
segamist. Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada! Kleepeseguna 
kasutamisel juhinduda Sakret BK pealekandmise juhendist. Soojustusplaatide 
armeerimisel kanda pinnale hammaskellu või krohvipumba abil, suruda 
märga segusse klaaskiud-armeerimisvõrk ning pind tasandada. Tardunud või 
kivistunud kihile kanda peale teine segukiht ning tasandada. Mineraalsete 
pindade pahteldamiseks kanda segu pinnale hammaskellu või krohvipumba 
abil ja tasandada. Üle 3 mm paksustes kihtides on soovitatav pragunemise 
vältimiseks kasutada klaaskiud-armeerimisvõrku. Mitte kasutatav lubikrohvi 
või nõrkade krohvide ülekrohvimiseks. Aluspinna ja välisõhu temperatuur 
kasutusajal vähemalt +5...+25 °C.

Tehnilised andmed

Ühilduvad tooted:
Seguvispel KR  Klaaskiud-armeerimisvõrk 160 g/m2

Tõmbenakketugevus >0,25 N/mm² (28 päeva möödudes)
Krohviklass CS III 
Külmakindlusklass F 50
Tera suurus kuni 0,5 mm
Sideaine tsement
Kulu 1,6 kg / m² / 1 mm (4–6 kg/m² kleepimisel)
Veevajadus u 6,0 l / 25 kg
Kuivamisaeg 48 h enne viimistlemist dekoratiivkrohviga
Kasutusaeg kuni 2 h
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 25 kg paberkotid (alusel 48 tk)
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Löögikindel armeerimispahtel 
PANZER 
• Vahtpolüstüreenist ja mineraalvillast soojusiso-

latsiooniplaatide tugevdatud armeerimiseks, et 
tagada kõrge löögikindlusega ja sitke aluskonst-
ruktsioon 

• Tagatud löögikindlus 80 J
• Eriti sobilik soklipiirkonna ja avatäidete ümbruse 

piirkondade aluskrohviks
• EPS-i ja mineraalvillaga soojustatud fassaadide 

renoveerimiseks
• Tumedate toonidega fassaadide aluskrohviks
• Sisaldab erinevat liiki tugevduskiudusid
• Polümeersete sideainetega
• Kasutusvalmis pahtlimass
• Väga elastne
• Välis- ja sisetöödeks
• Vee- ja külmakindel
• Kõrge veeauru läbilaskvusega
• Kollakasvalge värvusega

Töö käik
Armeerimispahtel on kasutusvalmis. Enne aluspinnale kandmist segada segu 
läbi käsimikseriga. Segu kanda pinnale hammaskellu või pahtlilabida abil u 3 
mm paksuse kihina, suruda märja pahtlimassi sisse klaaskiud-armeerimisvõrk 
4 × 4 mm silmaga, erikaaluga 160 g/m², ning pind tasandada. Kuivanud kihile 
kanda peale teine sama paks (u 3 mm) pahtlikiht ning sellesse suruda samuti 
veel üks kiht samasugust klaaskiud-armeerimisvõrku ning pind tasandada 
selliselt, et võrk ei jääks nähtavale. Aluskrohvikihi paksus koos 2 kihi armeeri-
misvõrguga peab jääma vähemalt 6 mm.

Tehnilised andmed

Ühilduvad tooted:
Seguvispel LX  Klaaskiud-armeerimisvõrk 160 g/m2

Tõmbenakketugevus >0,47 N/mm² 
Löögikindlus 80 J (3,5 mm paksuse kihi ja 2 kihi armeerimisvõrgu 

korral), I kategooria vastavalt ETAG 004-le
Veeauru läbilaskvus 0,05 klass V1 (kõrge)
Tera suurus kuni 0,5 mm
Sideaine polümeerid
Kulu 1,5 kg / m² / 1 mm 
Kuivamisaeg 24–48 h enne viimistlemist dekoratiivkrohviga
Töötemperatuur +5…+30 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 25 kg plastämber (alusel 16 tk)
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SEGUMIKSERID

Fassaadisegude  segamiseks sobilikud mikserid:

Xo 1 kompaktklass
Võimsus 1.010 vatti
Segamiskogus kuni 40 liitrit
• Kompaktne ja kerge ühekäiguline masin 

mitmesugusteks segamistöödeks

Xo 4 universaalklass
Võimsus 1.300 vatti
Segamiskogus kuni 70 liitrit
• Tugev kahekäiguline masin igasugustele 

materjalidele

Xo 6 võimas klass
Võimsus 1.600 vatti
Segamiskogus kuni 90 liitrit
• Tugev kahekäiguline masin igasugustele 

materjalidele

Fassaadisegude  segamiseks sobilikud visplid:
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Dekoratiivkrohvi nakkekrunt 
PG

Sideaine, lahusti polümeerid, vesi
Värvus valge, toonitav
Tihedus g/cm3 1,50
pH tase 9–11 
Veeauru difusioonitakistus V1, Sd<0,14 m
Tuletundlikkus B-s2, d0
Kulu 0,25–0,30 kg/m² ühekordsel katmisel
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, hoida 

külmumise eest!
Pakend 5 kg, 15 kg ja 25 kg plastämbrid

• Välis- ja sisetöödeks
• Dekoratiivkrohvi parema nakke tagamiseks ja 

aluspinna imavuse ühtlustamiseks
• Kasutamiseks kõikide Sakreti dekoratiivkrohvide 

all
• Mineraalsetele pindadele
• Valge, toonitav krohviga analoogsesse tooni
• Sisaldab kvartsliiva
• Kasutusvalmis
• Polümeersideainel
• Fassaadi soojusisolatsioon-liitsüsteemide ETICS SAKRET EPS 

(ETA-10/0064) ja ETICS SAKRET MW (ETA-10/0185) komponent

Töö käik
Aluspind peab olema puhas ja kuiv. Fassadi armeeritud pindu võib kruntida 
mitte varem kui 24 h möödumisel armeerimistöödest. Pind puhastada 
irduvatest kihtidest, õlist, mustusest ja tolmust. Enne kasutamist segada. Krunt 
kanda aluspinnale lahjendamata kujul maalrirulli või pintsliga. Soovitatav 
kuivamisaeg enne dekoratiivkrohvi pealekandmist on 12 tundi. Töövahendid 
pesta kohe pärast kruntimist veega.

Tehnilised andmed
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Kasutusvalmis dekoratiivne 
akrüülkrohv AP  

Krohvi tüüp värviline mört (CR)
Tuletundlikkus A2-s1, d0
Nakketugevus ≥ 0,3 MPa
Veeauru läbilaskvuse klass V2 (keskmine)
Tera suurused  1 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm
Sideaine akrüülkopolümeerid
Kulu kg/m² AP/B: 1,8 kg (1 mm), 2,5 kg (1,5 mm), 2,9 kg (2,0 mm), 3,4 

kg (3,0 mm). AP/L: 3,0 kg (2 mm), 4,3 kg (3 mm)
Kuivamisaeg Puutekuiv u 1 h, vihmakuiv 24 h
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, hoida 

külma eest!
Pakend 25 kg plastämbrid (alusel 16 tk)

Tootenimetused vastavalt krohvimustrile:
AP/B – kohupiimamustriga
AP/L – üraski-/vihmamustriga

• Valge värvusega, lai toonimisgamma
• Akrüülsideainel kasutusvalmis krohvimass
• Välis- ja sisetöödeks
• Kohupiima-, sile- ja üraski-/vihmamustriga
• Mineraalsete pindade ja soojustussüsteemide (EPS-i ja mineraalvillaga) 

dekoratiivseks krohvimiseks
• Hea veeauru läbilaskvusega
• Sobilik ka mineraalvillaga soojustussüsteemide viimistluskrohviks
• Vett tõrjuv
• Biotsiidsete  lisanditega
• Väga elastne, soovitatav tumedate toonidega fassaadide viimistlus-

krohviks koos armeerimispahtliga Sakret PANZER
• Käsitsi ja krohvipihustiga pealekantav
• Fassaadi soojusisolatsioon-liitsüsteemide ETICS SAKRET EPS 

(ETA-10/0064) ja ETICS SAKRET MW (ETA-10/0185) komponent
• Tera suurused 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm

Aluspinna ettevalmistamine
Pind peab olema puhas, tasane ja kuiv. Täita praod ja augud. Eemaldada 
pudenev krohv, kobrutav värv, pinnad puhastada mustusest, tolmust, õlist ja 
muudest nakkumist vähendavatest ainetest.  Aluspinnad kruntida krundiga 
Sakret PG. Krunti on võimalik toonida krohviga samasse tooni.

Töö käik
Enne pealekandmist segada krohv hoolikalt läbi. Krohvi on lubatud segada 
vett kuni 10% ulatuses mahust. Vedeldamine muudab tooni heledamaks! 
Krohvi on võimalik kanda aluspinnale käsitsi või kasutada selleks õhkkomp-
ressoriga pihustit, mille düüsi suurus on 3 korda suurem kui krohvi terasuurus. 
Käsitsi krohvides kanda krohv pinnale roostevabast metallist või plastist 
pahtlilabidaga, tasandada ning krohvifaktuuri saavutamiseks kasutada 
plasthõõrutit. Krohvimise ajal vältida otsest päikesekiirte langemist krohvi-
tavale pinnale. Krohvi kuivamisaeg (tolmukuiv) on u 1 h, vihmakindel vähemalt 
24 h möödudes. Aluspinna ja välisõhu temperatuur kasutusajal vähemalt 
+5...+25 °C. Krohvi on võimalik üle värvida fassaadivärvidega Sakret FM, FC 
ja SKF, sisetingimustes kõikide Sakreti sisevärvidega.

Tehnilised andmed
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Kasutusvalmis dekoratiivne 
silikoonkrohv SIP  

Krohvi tüüp värviline mört (CR)
Tuletundlikkus A2-s1, d0
Nakketugevus ≥ 0,3 MPa
Veeauru läbilaskvuse klass V1 (kõrge)
Tera suurused 1 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm
Sideaine silikoonvaik
Kulu kg/m² SIP/B: 1,8 kg (1 mm), 2,5 kg (1,5 mm), 2,9 kg (2,0 mm), 3,4 

kg (3,0 mm). SIP/L: 3,0 kg (2 mm), 4,3 kg (3 mm)
Kuivamisaeg puutekuiv u 2 h, vihmakuiv 24 h
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, hoida 

külma eest!
Pakend 25 kg plastämbrid (alusel 16 tk)

Tootenimetused vastavalt krohvimustrile:
SIP/B – kohupiimamustriga
SIP/L – üraski-/vihmamustriga

• Valge värvusega, lai toonimisgamma
• Kõrge silikoonvaigu sisaldusega kasutusvalmis 

krohvimass
• Välis- ja sisetöödeks
• Kohupiima-, sile- ja üraski-/vihmamustriga
• Mineraalsete pindade ja soojustussüsteemide (EPS-i ja mineraalvillaga) 

dekoratiivseks krohvimiseks
• Hea veeauru läbilaskvusega
• Sobilik ka mineraalvillaga soojustussüsteemide viimistluskrohviks
• Vett ja mustust tõrjuv (nn pärliefektiga)
• Biotsiidsete  lisanditega
• Väga elastne
• Käsitsi ja krohvipihustiga pealekantav
• Fassaadi soojusisolatsioon-liitsüsteemide ETICS SAKRET EPS 

(ETA-10/0064) ja ETICS SAKRET MW (ETA-10/0185) komponent
• Tera suurused 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm

Aluspinna ettevalmistamine
Pind peab olema puhas, tasane ja kuiv. Täita praod ja augud. Eemaldada 
pudenev krohv, kobrutav värv, pinnad puhastada mustusest, tolmust, õlist ja 
muudest nakkumist vähendavatest ainetest.  Aluspinnad kruntida krundiga 
Sakret PG. Krunti on võimalik toonida krohviga samasse tooni.

Töö käik
Enne pealekandmist segada krohv hoolikalt läbi. Krohvi on lubatud segada 
vett kuni 10% ulatuses mahust. Vedeldamine muudab tooni heledamaks! 
Krohvi on võimalik kanda aluspinnale käsitsi või kasutada selleks õhkkomp-
ressoriga pihustit, mille düüsi suurus on 3 korda suurem kui krohvi terasuurus. 
Käsitsi krohvides kanda krohv pinnale roostevabast metallist või plastist 
pahtlilabidaga, tasandada ning krohvifaktuuri saavutamiseks kasutada 
plasthõõrutit. Krohvimise ajal vältida otsest päikesekiirte langemist krohvi-
tavale pinnale. Krohvi kuivamisaeg (tolmukuiv) on u 2 h, vihmakindel vähemalt 
24 h möödudes. Aluspinna ja välisõhu temperatuur kasutusajal vähemalt 
+5...+25 °C. Krohvi on võimalik üle värvida fassaadivärviga Sakret SKF, sisetin-
gimustes kõikide Sakreti sisevärvidega.

Tehnilised andmed
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Kasutusvalmis, tugevdatud 
dekoratiivne silikoonkrohv 
SIP-P  

Krohvi tüüp värviline mört (CR)
Tuletundlikkus A2-s1, d0
Nakketugevus ≥ 0,3 MPa
Veeauru läbilaskvuse klass V1 (kõrge)
Tera suurused  1,5 mm ja 2,0 mm
Sideaine silikoonvaik
Kulu kg/m² 2,5 kg (1,5 mm), 2,9 kg (2,0 mm)
Kuivamisaeg puutekuiv u 2 h, vihmakuiv 24 h
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, hoida 

külma eest!
Pakend 25 kg plastämbrid (alusel 16 tk)

• Valge värvusega, lai toonimisgamma
• Kõrge silikoonvaigu sisaldusega kasutusvalmis 

krohvimass
• Armeerimiskiududega tugevdatud
• ETAG 004 I kategooria löögikindlusega soojus-

tussüsteemide pindade viimistlemiseks 
• Välis- ja sisetöödeks
• Kohupiimamustriga
• Mineraalsete pindade ja soojustussüsteemide (EPS-i ja mineraalvillaga) 

dekoratiivseks krohvimiseks
• Hea veeauru läbilaskvusega
• Sobilik ka mineraalvillaga soojustussüsteemide viimistluskrohviks
• Vett ja mustust tõrjuv (nn pärliefektiga)
• Biotsiidsete  lisanditega
• Väga elastne
• Käsitsi pealekantav
• Fassaadi soojusisolatsioon-liitsüsteemide ETICS SAKRET EPS 

(ETA-10/0064) ja ETICS SAKRET MW (ETA-10/0185) komponent
• Tera suurused 1,5 mm ja 2 mm

Aluspinna ettevalmistamine
Pind peab olema puhas, tasane ja kuiv. Täita praod ja augud. Eemaldada 
pudenev krohv, kobrutav värv, pinnad puhastada mustusest, tolmust, õlist ja 
muudest nakkumist vähendavatest ainetest.  Aluspinnad kruntida krundiga 
Sakret PG. Krunti on võimalik toonida krohviga samasse tooni.

Töö käik
Enne pealekandmist segada krohv hoolikalt läbi. Krohvi on lubatud segada vett 
kuni 10% ulatuses mahust. Vedeldamine muudab tooni heledamaks! Krohv 
kanda aluspinnale roostevabast metallist või plastist pahtlilabidaga, tasandada 
ning krohvifaktuuri saavutamiseks kasutada plasthõõrutit. Krohvimise ajal 
vältida otsest päikesekiirte langemist krohvitavale pinnale. Krohvi kuivamisaeg 
(tolmukuiv) on u 2 h, vihmakindel vähemalt 24 h möödudes. Aluspinna ja 
välisõhu temperatuur kasutusajal vähemalt +5...+25 °C. Krohvi on võimalik 
üle värvida fassaadivärviga Sakret SKF, sisetingimustes kõikide Sakreti sisevär-
videga.

Tehnilised andmed
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Kasutusvalmis dekoratiivne 
silikoon-silikaatkrohv SMS  

Krohvi tüüp värviline mört (CR)
Tuletundlikkus A2-s1, d0
Nakketugevus ≥ 0,3 MPa
Veeauru läbilaskvuse klass V1 (kõrge)
Tera suurused 1 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm
Sideaine silikoonvaik, kaaliumsilikaat
Kulu kg/m² SMS/B: 1,8 kg (1 mm), 2,5 kg (1,5 mm), 2,9 kg (2,0 mm), 

3,4 kg (3,0 mm). SMS/L: 3,0 kg (2 mm), 4,3 kg (3 mm)
Kuivamisaeg puutekuiv u 1 h, vihmakuiv 24 h
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, hoida 

külma eest!
Pakend 25 kg plastämbrid (alusel 16 tk)

Tootenimetused vastavalt krohvimustrile:
SMS/B – kohupiimamustriga
SMS/L – üraski-/vihmamustriga

• Valge värvusega, lai toonimisgamma
• Silikoonvaigu ja kaaliumsilikaadi sideainega 

kasutusvalmis krohvimass
• Välis- ja sisetöödeks
• Kohupiima-, sile- ja üraski-/vihmamustriga
• Mineraalsete pindade ja soojustussüsteemide (EPS-i ja mineraalvillaga) 

dekoratiivseks krohvimiseks
• Kõrge veeauru läbilaskvusega, eelkõige sobilik mineraalvillaga fassaadi-

süsteemidele
• Biotsiidsete  lisanditega
• Elastne
• Käsitsi ja krohvipihustiga pealekantav
• Fassaadi soojusisolatsioon-liitsüsteemide ETICS SAKRET EPS 

(ETA-10/0064) ja ETICS SAKRET MW (ETA-10/0185) komponent
• Tera suurused 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm

Aluspinna ettevalmistamine
Pind peab olema puhas, tasane ja kuiv. Täita praod ja augud. Eemaldada 
pudenev krohv, kobrutav värv, pinnad puhastada mustusest, tolmust, õlist ja 
muudest nakkumist vähendavatest ainetest.  Aluspinnad kruntida krundiga 
Sakret PG. Krunti on võimalik toonida krohviga samasse tooni.

Töö käik
Enne pealekandmist segada krohv hoolikalt läbi. Krohvi on lubatud segada 
vett kuni 10% ulatuses mahust. Vedeldamine muudab tooni heledamaks! 
Krohvi on võimalik kanda aluspinnale käsitsi või kasutada selleks õhkkomp-
ressoriga pihustit, mille düüsi suurus on 3 korda suurem kui krohvi terasuurus. 
Käsitsi krohvides kanda krohv pinnale roostevabast metallist või plastist 
pahtlilabidaga, tasandada ning krohvifaktuuri saavutamiseks kasutada 
plasthõõrutit. Krohvimise ajal vältida otsest päikesekiirte langemist krohvi-
tavale pinnale. Krohvi kuivamisaeg (tolmukuiv) on u 1 h, vihmakindel vähemalt 
24 h möödudes. Aluspinna ja välisõhu temperatuur kasutusajal vähemalt 
+5...+25 °C. Krohvi on võimalik üle värvida fassaadivärvidega Sakret SKF, KS 
ja FM, sisetingimustes kõikide Sakreti sisevärvidega.

Tehnilised andmed
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Naturaalsete kivikestega 
kirjukivikrohv GAP   

Tootenimetused vastavalt terade suurusele:
GAP 1 – kuni 1,2 mm teradega
GAP 3 – kuni 3,0 mm teradega

• Naturaalsete graniit- ja marmorkivikestega 
kasutusvalmis krohvimass

• 15 põhitooni, tellimusel laiem kombineeritud 
toonide gamma

• Jäljendab terrasiitkrohvi
• Polümeersideainel
• Mineraalsete pindade ja soojustussüsteemide dekoratiivseks krohvi-

miseks
• Soklite krohvimiseks kõrgema löögikindluse saavutamiseks
• Hea veeauru läbilaskvusega
• Välis- ja sisetöödeks
• Vett ja mustust tõrjuv
• Väga elastne ja tugev
• Biotsiidsete lisanditega
• Käsitsi pealekantav

Aluspinna ettevalmistamine
Pind peab olema puhas, tasane ja kuiv. Täita praod ja augud. Eemaldada 
pudenev krohv, kobrutav värv, pinnad puhastada mustusest, tolmust, õlist ja 
muudest nakkumist vähendavatest ainetest.  Aluspinnad kruntida krundiga 
Sakret PG või QG. Krunt toonida krohviga samasse tooni.

Töö käik
Enne pealekandmist krohv hoolikalt läbi segada. Krohv kanda aluspinnale 
roostevabast metallist pahtlilabidaga ning tasandada ja siluda, kasutades 
pahteldamisvõtteid. Krohvi pinda mitte hõõrutada. Krohvikihi paksus peab 
vastama krohvikivikeste läbimõõdule. Krohvimise ajal vältida otsest päikese-
kiirte langemist krohvitavale pinnale. Krohvi kuivamisaeg (tolmukuiv) u 6 h, 
vihmakindel vähemalt 72 h möödudes. Aluspinna ja välisõhu temperatuur 
kasutusajal +5...+30 °C.

Tehnilised andmed
Krohvi tüüp värviline mört (CR)
Nakketugevus ≥ 0,3 MPa
Veeauru läbilaskvuse klass GAP 1 – V1 (kõrge)

GAP 3 – V2 (keskmine)
Sideaine kunstvaik
Kulu kg/m² GAP 1 – u 2,4 kg/m2

GAP 3 – u 6,5 kg/m2

Kuivamisaeg Puutekuiv u 6 h, vihmakuiv 72 h
Töötemperatuur +5…+30 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, hoida 

külma eest!
Pakend 14 kg plastämbrid (alusel 32 tk)
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Kirjukivikrohv GAP näidistoonid
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Kohupiimamustriga 
mineraalne dekoratiivkrohv 
SBP  

Krohvi tüüp ühekihiline krohvimört (OC), krohvi tugevusklass CS II
Tuletundlikkus A1 (mittepõlev)
Nakketugevus ≥ 0,2 MPa
Veeauru läbilaskvuse klass V1 (kõrge)
Tera suurused 2,0 mm, 3,0 mm
Sideaine tsement
Kulu kg/m² 2,7 kg (2,0 mm), 4,0 kg (3,0 mm)
Kuivamisaeg puutekuiv u 1 h, vihmakuiv 24 h
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, hoida 

külma eest!
Pakend 25 kg paberkotid (alusel 48 tk)

• Valge värvusega
• Tsemendi sideainel
• Välis- ja sisetöödeks
• Mineraalsete pindade ja soojustussüsteemide 

(EPS-i ja mineraalvillaga) dekoratiivseks krohvi-
miseks

• Mittepõlev, sobilik tuld takistavate seinte pealiskrohviks
• Kõrge veeauru läbilaskvusega, eelkõige sobilik mineraalvillaga fassaadi-

süsteemidele
• Võimalik toonida mineraalsete kuivpigmentidega
• Üle värvitav
• Kõrge veeauru läbilaskvusega
• Mittepõlev
• Käsitsi ja pihustiga pealekandmiseks
• Fassaadi soojusisolatsioon-liitsüsteemide ETICS SAKRET EPS 

(ETA-10/0064) ja ETICS SAKRET MW (ETA-10/0185) komponent
• Tera suurused 2 ja 3 mm

Aluspinna ettevalmistamine
Pind peab olema puhas, tasane ja kuiv. Täita praod ja augud. Eemaldada 
pudenev krohv, kobrutav värv, pinnad puhastada mustusest, tolmust, õlist ja 
muudest nakkumist vähendavatest ainetest.  Aluspinnad kruntida krundiga 
Sakret PG. Krunti on võimalik toonida krohviga samasse tooni.

Töö käik
Krohv segada puhtas nõus puhta külma veega tükivabaks massiks ning 
segamist korrata 3 minuti pärast. Krohvi toonimiseks kuivpigmentidega 
juhinduda Sakreti kuivpigmentide kasutusjuhendist. Krohv kanda pinnale 
roostevabast metallist pahtlilabidaga, tasandada ning hõõruda krohvipinda 
plasthõõrutiga ringikujuliste liigutustega. Krohvi on võimalik pinnale kanda ka 
kompressorpihusti abil. Krohvimise ajal vältida otsest päikesekiirte langemist 
krohvitavale pinnale. Krohvi kuivamisaeg (tolmukuiv) u 1 h, vihmakindel 
vähemalt 24 h möödudes. Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur 
kasutusajal +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinus-
kraade. Krohvi on võimalik üle värvida fassaadivärviga Sakret KS, FM, SKF ja 
FC, sisetingimustes kõikide Sakreti sisevärvidega. 

Tehnilised andmed

Ühilduvad tooted:
Toonimispigmendid    Silikoonvärv SKF Silikaatvärv KS
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mineraalne dekoratiivkrohv 
MRP-E  

Krohvi tüüp ühekihiline krohvimört (OC), krohvi tugevusklass CS II
Tuletundlikkus A1 (mittepõlev)
Nakketugevus ≥ 0,2 MPa
Veeauru läbilaskvuse klass V1 (kõrge)
Tera suurused 2,0 mm, 3,0 mm
Sideaine tsement
Kulu kg/m² 3,0 kg (2,0 mm), 4,3 kg (3,0 mm)
Kuivamisaeg puutekuiv u 1 h, vihmakuiv 24 h
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, hoida 

külma eest!
Pakend 25 kg paberkotid (alusel 48 tk)

• Valge värvusega
• Tsemendi sideainel
• Välis- ja sisetöödeks
• Mineraalsete pindade ja soojustussüsteemide 

(EPS-i ja mineraalvillaga) dekoratiivseks krohvi-
miseks

• Mittepõlev, sobilik tuld takistavate seinte pealiskrohviks
• Kõrge veeauru läbilaskvusega, eelkõige sobilik mineraalvillaga fassaadi-

süsteemidele
• Võimalik toonida mineraalsete kuivpigmentidega
• Üle värvitav
• Käsitsi pealekandmiseks
• Fassaadi soojusisolatsioon-liitsüsteemide ETICS SAKRET EPS 

(ETA-10/0064) ja ETICS SAKRET MW (ETA-10/0185) komponent
• Tera suurused 2 ja 3 mm

Aluspinna ettevalmistamine
Pind peab olema puhas, tasane ja kuiv. Täita praod ja augud. Eemaldada 
pudenev krohv, kobrutav värv, pinnad puhastada mustusest, tolmust, õlist ja 
muudest nakkumist vähendavatest ainetest.  Aluspinnad kruntida krundiga 
Sakret PG. Krunti on võimalik toonida krohviga samasse tooni.

Töö käik
Krohv segada puhtas nõus puhta külma veega tükivabaks massiks ning 
segamist korrata 3 minuti pärast. Krohvi toonimiseks kuivpigmentidega 
juhinduda Sakreti kuivpigmentide kasutusjuhendist. Krohv kanda pinnale 
roostevabast metallist pahtlilabidaga, tasandada ning hõõruda krohvipinda 
plasthõõrutiga ringikujuliste, vertikaalsete või horisontaalsete liigutustega 
laiali. Krohvimise ajal vältida otsest päikesekiirte langemist krohvitavale 
pinnale. Krohvi kuivamisaeg (tolmukuiv) u 1 h, vihmakindel vähemalt 24 
h möödudes. Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur kasutusajal 
+5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade. 
Krohvi on võimalik üle värvida fassaadivärviga Sakret KS, FM, SKF ja FC, sisetin-
gimustes kõikide Sakreti sisevärvidega. 

Tehnilised andmed

Ühilduvad tooted:
Toonimispigmendid    Silikoonvärv SKF Silikaatvärv KS
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Mineraalsed kuivpigmendid 
kuivsegude toonimiseks  

• Mineraalsed kuivpigmendid on sobilikud valgete mineraalsete 
kuivsegude, nagu lubitsementkrohvid, lubikrohvid, ja valge betooni 
toonimiseks. Kataloogis esitatud toonid on tegelikkuses saavutatavate 
toonidega ligilähedased ning on eksponeeritud kuivsegude SBP ja 
MRP-E-ga saavutatavate toonide näitel. Toone on võimalik intensii-
vistada, lisades neid segudele suuremas koguses.

• Segude toonimiseks lisatakse kõigepealt kuivpigmendi topsi vett 
kuni randiga märgistatud kõrguseni ning segatakse raputades, 
seejärel lastakse paremaks lahustuvuseks 10 m seista. Pigmendilahus 
lisatakse kuivsegu jaoks ämbrisse kallatud vee sisse, seejärel lisatakse 
veele kuivsegu ning segatakse see ühtlaseks massiks. Et saavutada 
iga kuivsegukotiga ühesugune värvitoon, tuleb iga koti jaoks mõõta 
seguämbrisse täpselt ühesugune veekogus.

• Toonitud dekoratiivkrohvi kasutades saate ühendada krohvi 
pealekandmise ja värvimise ühte operatsiooni.

• Valige teile sobiv toon käesolevast toonitabelist või Sakreti kodulehelt 
www.sakret.ee. Pigmentide pakendil on näidatud vastavate 
värvitoonide numbrid.

Pakend: 200 g plasttopsid, karbis 24 topsi.
Säilivusaeg piiramatu.
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Mineraalsed kuivpigmendid
kuivsegude toonimiseks 

- Mineraalsed kuivpigmendid on sobilikud valgete mineraalsete kuivsegude 
nagu lubitsementkrohvid, lubikrohvid, valge betoon, toonimiseks. Kataloogis 
trükitud toonid on tegelikkuses saavutatavate toonidega ligilähedased ning 
on eksponeeritud kuivsegude SBP ja MRP-E-ga saavutatavate toonide näitel. 
Toone on võimalik intensiivistada lisades neid segudele suuremas koguses.

- Segude toonimiseks lisatakse kõigepealt kuivpigmendi topsi vett kuni 
randiga märgistatud kõrguseni ning segatakse raputamise teel, seejärel 
lastakse paremaks lahustuvuseks seista 10 m. Pigmendilahus lisatakse 
kuivsegu jaoks ämbrisse ettekallatud vee sisse ning seejärel lisatakse veele 
kuivsegu ning segatakse see ühtlaseks massiks. Et saavutada iga kuivsegukoti-
ga ühesugune värvitoon, tuleb iga koti jaoks mõõta seguämbrisse täpselt 
ühesugune veekogus.

- Toonitud dekoratiivkrohvi kasutades saate ühendada krohvi pealekandmise 
ja värvimise ühte operatsiooni.

- Valige teile sobiv toon käesolevast toonitabelist või Sakreti kodulehelet 
www.sakret.ee. Pigmentide pakendil on näidatud vastavate värvitoonide 
numbrid.

Pakend 200 g plasttopsid, karbis 24 topsi.
Säilivusaeg piiramatu.

Soojustusplaatide kinnitustüübel klaaskiuga armeeritud
nailonnaelaga Fischer TERMOZ PN8 

- Mineraalvilla ja EPS-i kinnitamiseks betooni, täis- ja kärgtellistesse, 
betoonplokkidesse(A; B; C kategooria)
- ETAG 014 vastavustunnistus ETA-09/0171
- Minimaalse punktsoojusjuhtivsega, ei vaja lisakatmist korkidega
- Ankurdussügavus 35 mm
- Pikkused 110 kuni 230 mm
- Pakis 100 tk

Soojustusplaatide kinnitustüübel komposiitnaelaga
(nailon+metallotsak) Fischer TERMOZ CN8

- Mineraalvilla ja EPS-i kinnitamiseks betooni, täis- ja kärgtellistesse, 
õõnesplokkidesse, keramsiitplokkidesse (A; B; C; D  kategooria)
- ETAG 014 vastavustunnistus ETA-09/0394
- Minimaalse punktsoojusjuhtivsega, ei vaja lisakatmist korkidega
- Ankurdussügavus 35 mm
- Pikkused 110 kuni 390 mm
- Pakis 100 tk

Soojustusplaatide kinnitustüübel, plastikpeaga,
löök- metallnaelaga Koelner TFIX-8M

- Mineraalvilla ja EPS-i kinnitamiseks betooni, täis- ja kärgtellistesse, 
betoonplokkidesse(A; B; C kategooria)
- ETAG 014 vastavustunnistus ETA-07/0336
- Minimaalse punktsoojusjuhtivsega, ei vaja lisakatmist korkidega
- Ankurdussügavus 25 mm
- Pikkused 95 kuni 295 mm
- Pakis 100 tk
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Iseliimuvad šabloonid
SAKRET DECOWALL  

Spetsiaalsete krohvišabloonidega saavutatavad viimistluskrohvi mustrid 
pakuvad suurepärast võimalust parandada hoone disaini, mitme -
kesis tada nii interjööri kui ka eksterjööri. Sakret DECOWALLi abil on 
lihtne luua kividest laotud seina meenutavaid mustreid.

ŠABLOONIDE KIRJELDUS
• 3 erinevat disaini
• Sise- ja välistöödeks
• Iseliimuvad

EELISED
• Mugav kasutada
• Väiksem koormus konstruktsioonidele, võrreldes looduslike ja tehisvii-

mistlusmaterjalidega
• Avaramad interjööri disaini võimalused
• Piiramatud faktuuride ja värvide variatsioonid
• Sobivad suurepäraselt renoveerimistöödeks
• Võimalik kasutada fassaadide soojustussüsteemide viimistlemiseks

Telliskivimuster. Mõõdud – 103,5 × 88 cm. Pakendis 50 tk

Maakivimuster. Mõõdud – 103,5 × 89,5 cm. Pakendis 50 tk

Liivakivi imiteeriv muster. Mõõdud – 98,2 × 68,2 cm. Pakendis 50 tk
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Toonitav silikaatkruntvärv KSg

Sideaine, lahusti kaaliumsilikaat, vesi
Tihedus 1,41–1,45 g/cm³
Viskoossus (Brookfield, LV4, 5rpm) 300–900
pH tase 10–11
Lenduvate orgaaniliste ühendite 
(VOC) hulk

22 g/l

Läikeaste täismatt
Kulu 0,14–0,20 l/m²
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 5 l ja 10 l plastämbrid

• Välis- ja sisetöödeks
• Valge, toonitav heledatesse toonidesse
• Mineraalsete pindade (nt lubi- ja lubitsement-

krohvid, betoonpinnad) kruntvärviks enne 
värvimist silikaatvärviga

• Pindadele, mis on eelnevalt värvitud lubi-, 
lubitsement-, tsement- ja silikaatvärvidega

• Parandab värvi nakkumist ja katmisvõimet
• UV-kindel
• Ühtlustab aluspinna imavusvõimet
• Kõrge veeauru läbilaskvusvõimega
• Ökoloogiliselt puhas
• Täismatt
• Mittepõlev

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema kuiv, puhastada pudedatest ja irduvatest kihtidest, 
mustusest, sooladest, õlijääkidest. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud 
värvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). Ei ole soovitatav kasutada 
pindadel, mis on eelnevalt värvitud alküüd-, akrüül-, lateks- või silikoonvär-
videga. 

Töö käik
Värskelt krohvitud pindu võib kruntida 2–4 nädala möödumisel krohvi-
mistööde lõpetamisest. Aluspinna ja õhu temperatuur peab kruntimise ning 
kuivamise ajal olema vähemalt +5 °C, õhu suhteline niiskus ei tohi olla üle 80%. 
Mitte kruntida otsese päikesepaiste käes, vältida tugevat tuult ning sademeid. 
Pinnale kanda “märg märjale” meetodil pintsli või maalrirulli abil ühes kihis. 
Kruntimise ajal mitte teha üle 5 min pikkuseid pause, et vältida kuivamisest 
tekkida võivaid triipe ja laike. Kuivamisaeg temperatuuril +23 °C ja suhtelise 
õhuniiskusega 50% on 12 tundi.

Tehnilised andmed

Ühilduvad tooted:
Slikaatvärv KS Struktuurne silikaatvärv KS Struktur
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Silikaatkrunt KSp   

Sideaine, lahusti kaaliumsilikaat, vesi
Tihedus 1,05–1,07 g/cm³
pH tase 10–12 
Lenduvate orgaaniliste ühendite 
(VOC) hulk

6 g/l

Läikeaste täismatt
Kulu 0,12–0,25 l/m² ühekordsel katmisel
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 5 l ja 10 l plastkanistrid

• Välis- ja sisetöödeks
• Piimjas, kuivades transparentne, mittetoonitav
• Sobilik tumeda ja heleda tooniga silikaatvärvi 

aluskrundiks
• Mineraalsete pindade (nt lubi- ja lubitsement-

krohvid, betoonpinnad) kruntvärviks enne 
värvimist silikaatvärviga

• Mineraalsete pindade kruntimiseks enne 
krohvimist või pahteldamist lubisideainel materjalidega

• Mineraalsete pindade tolmutõkkeks ja visuaalseks ühtlustamiseks (nt 
paekivi, betoon)

• Pindadele, mis on eelnevalt värvitud lubi-, lubitsement-, tsement- ja 
silikaatvärvidega

• Parandab värvi nakkumist ja katmisvõimet
• UV-kindel
• Ühtlustab aluspinna imavusvõimet
• Kõrge veeauru läbilaskvusvõimega
• Ökoloogiliselt puhas
• Täismatt
• Mittepõlev

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema kuiv, puhastada pudedatest ja irduvatest kihtidest, 
mustusest, sooladest, õlijääkidest. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud 
värvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). Ei ole soovitatav kasutada 
pindadel, mis on eelnevalt värvitud alküüd-, akrüül-, lateks- või silikoon-
värvidega. 

Töö käik
Värskelt krohvitud pindu võib kruntida 2–4 nädala möödumisel krohvi-
mistööde lõpetamisest. Aluspinna ja õhu temperatuur peab kruntimise ning 
kuivamise ajal olema vähemalt +5 °C, õhu suhteline niiskus ei tohi olla üle 80%. 
Mitte kruntida otsese päikesepaiste käes, vältida tugevat tuult ning sademeid. 
Pinnale kanda “märg märjale” meetodil pintsli või maalrirulli abil ühes kihis. 
Kruntimise ajal mitte teha üle 5 min pikkuseid pause, et vältida kuivamisest 
tekkida võivaid triipe ja laike. Kuivamisaeg temperatuuril +23 °C ja suhtelise 
õhuniiskusega 50% on 12 tundi.

Tehnilised andmed

Ühilduvad tooted:
Slikaatvärv KS Struktuurne silikaatvärv KS Struktur
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Silikaatvärv KS 

Sideaine, lahusti kaaliumsilikaat, vesi
Tihedus 1,34–1,5 g/cm³
Viskoossus (Brookfield, LV4, 5rpm) 300–900
pH tase 10–12 
Veeauru difusioonitakistus V1, Sd<0,14 m
Veeimavus W1, >0,5 kg/m²
Lenduvate orgaaniliste ühendite 
(VOC) hulk

21 g/l

Läikeaste täismatt
Kulu 0,20 l/m² ühekordsel katmisel
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l ämbrid

• Välis- ja sisetöödeks
• Toonimisbaasid A, B ja C
• Mineraalsete pindade, nagu lubi- ja lubitsement-

krohvid või pahtlid, betoonpinnad, värvimiseks
• Lubi-, lubitsement-, tsement- ja silikaatvärvidega 

värvitud pindade ülevärvimiseks
• UV-kindel
• Hallituste-, vetikate- ja samblikevastaste 

lisanditega
• Kõrge veeauru läbilaskvusvõimega
• Ökoloogiliselt puhas
• Täismatt
• Mittepõlev

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema kuiv, puhastada pudedatest ja irduvatest kihtidest, 
mustusest, sooladest, õlijääkidest. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud 
värvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). Ei ole soovitatav kasutada 
pindadel, mis on eelnevalt värvitud alküüd-, akrüül-, lateks- või silikoonvär-
videga. Ettevalmistatud aluspind kruntida Sakret KSp või Sakret KSg-ga.

Töö käik
Värskelt krohvitud pindu võib värvida 2–4 nädala möödumisel krohvimistööde 
lõpetamisest. Aluspinna ja õhu temperatuur peab värvimise ning kuivamise 
ajal olema vähemalt +5 °C, õhu suhteline niiskus ei tohi olla üle 80%. Mitte 
värvida otsese päikesepaiste käes, vältida tugevat tuult ning sademeid. 
Pinnale kanda “märg märjale” meetodil pintsli või maalrirulli abil ühes kihis. 
Värvimise ajal mitte teha üle 5 min pikkuseid pause, et vältida kuivamisest 
tekkida võivaid triipe ja laike. Värvida 2-3 kihti sõltuvalt aluspinna imavusest 
ning faktuurist. Kihtidevaheline kuivamisaeg temperatuuril +23 °C ja suhtelise 
õhuniiskusega 50% on 12 tundi.

Tehnilised andmed
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Struktuurne silikaatvärv 
KS STRUKTUR   

Sideaine, lahusti kaaliumsilikaat, vesi
Tihedus 1,62–1,66 g/cm³
Viskoossus (Brookfield, LV4, 5rpm) 300–900
pH tase 10–12 
Veeauru difusioonitakistus V1, Sd<0,14 m
Veeimavus W1, >0,5 kg/m²
Lenduvate orgaaniliste ühendite 
(VOC) hulk

20 g/l

Läikeaste täismatt
Kulu 0,25 l/m² ühekordsel katmisel
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 9 l ämbrid

• Välis- ja sisetöödeks
• Toonimisbaasid A, B ja C
• Peeneteralise pinnastruktuuri saavutamiseks ja 

väiksemate viimistlusdefektide peitmiseks
• Mineraalsete pindade, nagu lubi- ja lubitsement-

krohvid või pahtlid, betoonpinnad, värvimiseks
• Lubi-, lubitsement-, tsement- ja silikaatvärvidega 

värvitud pindade ülevärvimiseks
• UV-kindel
• Hallituste-, vetikate- ja samblikevastaste lisanditega
• Kõrge veeauru läbilaskvusvõimega
• Ökoloogiliselt puhas
• Täismatt
• Mittepõlev

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema kuiv, puhastada pudedatest ja irduvatest kihtidest, 
mustusest, sooladest, õlijääkidest. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud 
värvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). Ei ole soovitatav kasutada 
pindadel, mis on eelnevalt värvitud alküüd-, akrüül-, lateks- või silikoonvär-
videga. Ettevalmistatud aluspind kruntida Sakret KSp või Sakret KSg-ga.

Töö käik
Värskelt krohvitud pindu võib värvida 2–4 nädala möödumisel krohvimistööde 
lõpetamisest. Aluspinna ja õhu temperatuur peab värvimise ning kuivamise 
ajal olema vähemalt +5 °C, õhu suhteline niiskus ei tohi olla üle 80%. Mitte 
värvida otsese päikesepaiste käes, vältida tugevat tuult ning sademeid. 
Pinnale kanda “märg märjale” meetodil pintsli või maalrirulli abil ühes kihis. 
Värvimise ajal mitte teha üle 5 min pikkuseid pause, et vältida kuivamisest 
tekkida võivaid triipe ja laike. Värvida 2–3 kihti sõltuvavalt aluspinna imavusest 
ning faktuurist. Kihtidevaheline kuivamisaeg temperatuuril +23 °C ja suhtelise 
õhuniiskusega 50% on 12 tundi.

Tehnilised andmed
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Kuiv lubivärv DP 

Sideaine hüdraaatlubi
Tihedus 0,7 g/cm³
pH tase 12–13 
Veeauru difusioonitakistus V1, Sd<0,14 m
Veeimavus W0
Läikeaste täismatt
Kuivamisaeg 1–2 h (õhutemperatuuril +20 °C )
Kulu 300 g/m² ühekordsel katmisel (veega segatuna)
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 36 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 10 kg plastämber

• Välistöödeks
• Lubi- või lubitsementkrohviga krohvitud 

pindade ning betoonpindade värvimiseks
• Väga kõrge veeauru läbilaskvusega
• Vastupidav kliimamuutustele
• Ökoloogiliselt puhas
• Sobilik loomalautade sisepindade värvimiseks
• Antibakteriaalse toimega
• Kuivvärv, veega segatav
• Täismatt
• Mittepõlev
• Toonitav mineraalsete pigmentidega vastavalt Sakreti lubivärvide 

kaardile

Aluspinna ettevalmistamine
Eelnevalt värvimata pinnad puhastada tolmust ja mustusest. Irduvad kihid ja 
soolad eemaldada terasharja või survepesuga. Eelnevalt värvitud pindadelt 
eemaldada kooruv värv. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud värvimiseks 
(metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). Kuivvärvi pulber lahjendada puhta 
külma veega sobiva konsistentsini. Aluspind kruntida Sakreti krundiga KSp, 
lubjapiimaga või niisutada veega. 

Töö käik
Kuivvärvi pulber lahjendada puhta külma veega sobiva konsistentsini. 
Esimeseks, krundikihiks, lahjendada värvipulber puhta külma veega 
vahekorras 1 : 1,5. Kruntida ühes kihis pintsli abil. Järgnevateks kihtideks 
lahjendada veega vahekorras 1 : 1,3 kuni 1 : 1. Värvida vähemalt 2 kihti 
ümarpintsli või laia pintsli abil. Värv on toonitav värvi veega segades vastavalt 
värvipigmendi segamisjuhendile. Ühetaolise tooni saavutamiseks jälgida alati 
ühtlast vee ja värvipigmendi kogust. Mitte värvida otsese päikesepaiste käes, 
vältida tugevat tuult ning sademeid. Aluspinna ja keskkonna temperatuur 
värvimise ja kuivamise ajal peab olema vähemalt +5 °C ja mitte üle +25 °C, 
suhteline õhuniiskus ei tohi olla üle 80%.

Tehnilised andmed

Toonid vali Sakreti lubivärvide DP ja DPC värvikaardilt (lk 78).
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Kuiv lubitsementvärv DPC   

Sideaine hüdraaatlubi, valge portlandtsement
Tihedus 0,85 g/cm³
pH tase 11–13,5 
Veeauru difusioonitakistus V1, Sd<0,14 m
Veeimavus W0
Läikeaste täismatt
Kuivamisaeg 1–2 h (õhutemperatuuril +20 °C )
Kulu 300 g/m² ühekordsel katmisel (veega segatuna)
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 36 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 10 kg plastämber

• Välis- ja sisetöödeks
• Lubi- või lubitsementkrohviga krohvitud 

pindade ning betoonpindade värvimiseks
• Väga kõrge veeauru läbilaskvusega
• Kuivanud värv ei määri
• Vastupidav kliimamuutustele
• Ökoloogiliselt puhas
• Sobilik loomalautade sisepindade värvimiseks
• Antibakteriaalse toimega
• Kuivvärv, veega segatav
• Täismatt
• Mittepõlev
• Toonitav mineraalsete pigmentidega vastavalt Sakreti lubivärvide 

kaardile

Aluspinna ettevalmistamine
Eelnevalt värvimata pinnad puhastada tolmust ja mustusest. Irduvad kihid ja 
soolad eemaldada terasharja või survepesuga. Eelnevalt värvitud pindadelt 
eemaldada kooruv värv. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud värvimiseks 
(metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). Kuivvärvi pulber lahjendada puhta 
külma veega sobiva konsistentsini. Aluspind kruntida Sakreti krundiga KSp, 
lubjapiimaga või niisutada veega. 

Töö käik
Kuivvärvi pulber lahjendada puhta külma veega sobiva konsistentsini. 
Esimeseks, krundikihiks, lahjendada värvipulber puhta külma veega 
vahekorras 1 : 1,5. Kruntida ühes kihis pintsli abil. Järgnevateks kihtideks 
lahjendada veega vahekorras 1 : 1,3 kuni 1 : 1. Värvida vähemalt 2 kihti 
ümarpintsli või laia pintsli abil. Värv on toonitav värvi veega segades vastavalt 
värvipigmendi segamisjuhendile. Ühetaolise tooni saavutamiseks jälgida alati 
ühtlast vee ja värvipigmendi kogust. Mitte värvida otsese päikesepaiste käes, 
vältida tugevat tuult ning sademeid. Aluspinna ja keskkonna temperatuur 
värvimise ja kuivamise ajal peab olema vähemalt +5 °C ja mitte üle +25 °C 
ning suhteline õhuniiskus ei tohi olla üle 80%.

Tehnilised andmed

Toonid vali Sakreti lubivärvide DP ja DPC värvikaardilt (lk 78).
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VÄRVIDE DP JA DPC VÄRVIKAART 

Toon nr 100

Toon nr 109

Toon nr 103

Toon nr 112

Toon nr 106

Toon nr 115

Toon nr 118

Toon nr 101

Toon nr 110

Toon nr 104

Toon nr 113

Toon nr 107

Toon nr 116

Toon nr 119

Toon nr 102

Toon nr 111

Toon nr 105

Toon nr 114

Toon nr 108

Toon nr 117

Toon nr 120
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Sideaine, lahusti kopolümeerid, vesi
Tihedus 1,00–1,04 g/cm³
pH tase 8–9 
Veeauru läbilaskvusklass V1 (kõrge)
Veeimavus  W2 (keskmine)
Lenduvate orgaaniliste ühendite 
(VOC) hulk

1 g/l

Läikeaste täismatt
Kulu 0,06–0,15 l/m² ühekordsel katmisel
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 5 l ja 10 l plastkanistrid

• Välis- ja sisetöödeks
• Soklitele ja fassaadidele 
• Värvimata ja varem värvitud mineraalsete 

krohvide või aluspindade ja polümeersete 
dekoratiivkrohvide kruntvärvimiseks enne 
värvimist värvidega SAKRET SKF, FM ja FC

• Parandab värvi nakkumist ja katmisvõimet
• Lahjendatav veega vahekorras kuni 1 : 3
• UV-kindel
• Ühtlustab aluspinna imamisvõimet
• Suurendab aluspinna vett-tõrjuvust
• Väga hea veeauru läbilaskvusvõimega
• Piimjas, kuivades transparentne, mittetoonitav

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema kuiv, puhastada pudedatest ja irduvatest kihtidest, 
mustusest, sooladest, õlijääkidest. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud 
värvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). Krunti võib kasutada 
pindadel, mis on eelnevalt värvitud silikaat-, lubi-, alküüd-, akrüül-, lateks- või 
silikoonvärvidega. 

Töö käik
Sõltuvalt aluspinnast lahjendada krunt veega vahekorras kuni 1 : 3, 
väheimavate pindade jaoks lahjem lahus, poorsete aluspindade jaoks 
lahjendada 1 : 1. Pinnale kanda “märg märjale” meetodil pintsli või maalrirulli 
abil ühes kihis nii palju, kui pind suudab imada. Kruntimise ajal mitte teha üle 
10 min pikkuseid pause, et vältida kuivamisest tekkida võivaid triipe ja laike. 
Kuivamisaeg temperatuuril +23 °C ja suhtelise õhuniiskusega 50% on 12 tundi.

Tehnilised andmed

Ühilduvad tooted:
Fassaadivärv FM         Fassaadivärv FC Fassaadivärv SKF

Kruntvärvi kontsentraat FMg 
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Sideaine, lisand, lahusti koakrüülpolümeerid, siloksaan, vesi
Tihedus 1,49–1,54 g/cm³
pH tase 7–9
Veeauru läbilaskvus DIN EN ISO 7783-2 Sd < 0,05 m, klass I (kõrge)
Veeimavus EN 1062-3 W24: 0,27 kg/m²h0,5, klass II (keskmine)
Lenduvate orgaaniliste ühendite 
(VOC) hulk

7 g/l

Läikeaste matt
Kulu 0,15–0,25 l/m² ühekordsel katmisel
Kuivamisaeg Tolmukuiv – 1 h, üle värvitav – 6 h
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l ämbrid

• Välis- ja sisetöödeks
• Fassaadide värvimiseks
• Värvimata ja varem värvitud mineraalsete 

krohvide või aluspindade ja polümeersete 
dekoratiivkrohvide värvimiseks 

• Sakreti fassaadide soojustussüsteemide 
(mineraalvilla või EPS plaatidega soojustatud) 
värvimiseks

• Väga hea vee- ja mustusetõrjuvusega
• Hallituste-, vetikate- ja samblikevastaste lisanditega
• Väga hea katvusega
• UV-kindel
• Väga hea veeauru läbilaskvusvõimega, madala veeimavusega
• Matt
• Toonimisbaasid A ja C

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema kuiv, puhastada pudedatest ja irduvatest kihtidest, 
mustusest, sooladest, õlijääkidest. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud 
värvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). Krunti võib kasutada 
pindadel, mis on eelnevalt värvitud silikaat-, lubi-, alküüd-, akrüül-, lateks- 
või silikoonvärvidega. Aluspind kruntida krundiga Sakret FMg. Värskeid 
betoonpindu ei ole soovitatav värvida enne 4 nädala möödumist pärast 
ehitustööde lõpetamist. 

Töö käik
Värvimist võib alustada 4–6 tunni möödumisel pärast kruntimist. Aluspinna 
ja õhu temperatuur peab kruntimise ning kuivamise ajal olema vähemalt 
+5 °C ja mitte üle +30 °C, soovitatav õhu suhteline niiskus mitte üle 80%. 
Mitte värvida otsese päikese ja sademete käes ning tugevalt tuulise ilmaga. 
Värv enne kasutamist hoolikalt segada, esimese kihi katmiseks võib värvi 
lahjendada veega 10% mahust. Pinnale kanda kaks kihti “märg märjale” 
meetodil, kasutades pintslit, maalrirulli või värvipritsi. Värvimise ajal mitte 
teha üle 10 min pikkuseid pause, et vältida kuivamisest tekkida võivaid triipe 
ja laike. Kuivamisaeg temperatuuril +23 °C ja suhtelise õhuniiskusega 50% 
on 6 tundi. 

Tehnilised andmed

Siloksaan-akrüülvärv 
fassaadidele FM   
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Sideaine, lahusti koakrüülpolümeerid, vesi
Tihedus 1,2–1,35 g/cm³
pH tase 8–9
Veeauru läbilaskvus DIN EN ISO 7783-2 klass II (keskmine)
Veeimavus EN 1062-3 klass III (madal)
Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) hulk 22 g/l
Läikeaste poolmatt
Kulu 0,15–0,20 l/m² ühekordsel katmisel
Kuivamisaeg Tolmukuiv – 1 h, üle värvitav – 6 h
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud 

pakendis
Pakend 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l ämbrid

• Välis- ja sisetöödeks
• Soklite ja fassaadide värvimiseks
• Värvimata ja varem värvitud mineraalsete 

krohvide või aluspindade ja polümeersete 
dekoratiivkrohvide värvimiseks 

• Väga hea vee- ja mustusetõrjuvusega
• Hallituste-, vetikate- ja samblikevastaste 

lisanditega
• Väga hea katvusega
• UV-kindel
• Hea veeauru läbilaskvusvõimega, madala veeimavusega
• Poolmatt
• Toonimisbaasid A ja C

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema kuiv, puhastada pudedatest ja irduvatest kihtidest, 
mustusest, sooladest, õlijääkidest. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud 
värvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). Krunti võib kasutada 
pindadel, mis on eelnevalt värvitud silikaat-, lubi-, alküüd-, akrüül- või lateks-
värvidega. Aluspind kruntida krundiga Sakret FMg. Värskeid betoonpindu 
ei ole soovitatav värvida enne 4 nädala möödumist pärast ehitustööde 
lõpetamist. 

Töö käik
Värvimist võib alustada 4–6 tunni möödumisel pärast kruntimist. Aluspinna 
ja õhu temperatuur peab kruntimise ning kuivamise ajal olema vähemalt 
+5 °C ja mitte üle +30 °C, soovitatav õhu suhteline niiskus mitte üle 80%. 
Mitte värvida otsese päikese ja sademete käes ning tugevalt tuulise ilmaga. 
Värv enne kasutamist hoolikalt segada, esimese kihi katmiseks võib värvi 
lahjendada veega 10% mahust. Pinnale kanda kaks kihti “märg märjale” 
meetodil, kasutades pintslit, maalrirulli või värvipritsi. Värvimise ajal mitte 
teha üle 10 min pikkuseid pause, et vältida kuivamisest tekkida võivaid triipe 
ja laike. Kuivamisaeg temperatuuril +23 °C ja suhtelise õhuniiskusega 50% 
on 6 tundi. 

Tehnilised andmed

Akrüülvärv soklitele ja 
fassaadidele FC 
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Sideaine, lisand, lahusti koakrüülpolümeerid, silikoonvaik, vesi
Tihedus 1,30–1,50 g/cm³
pH tase 7–9
Veeauru läbilaskvus DIN EN ISO 7783-2 Sd < 0,02 m, klass I (kõrge)
Veeimavus EN 1062-3 W24: 0,06 kg/m²h0,5, klass III (madal)
Lenduvate orgaaniliste ühendite 
(VOC) hulk

2 g/l

Läikeaste matt
Kulu 0,12–0,25 l/m² ühekordsel katmisel
Kuivamisaeg Tolmukuiv – 1 h, üle värvitav – 6 h
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l ämbrid

• Välis- ja sisetöödeks
• Fassaadide ja soklite värvimiseks
• Värvimata ja varem värvitud mineraalsete 

krohvide või aluspindade ning silikoon- või 
polümeerkrohvide värvimiseks 

• Sakreti fassaadide soojustussüsteemide 
(mineraalvilla või EPS plaatidega soojustatud) 
värvimiseks

• Sobilik lubikrohviga krohvitud seinte värvimiseks
• Kõrge vee- ja mustusetõrjuvusega, “pärliefektiga”
• Kõrge silikoonvaiksideaine sisaldusega
• Hallituste-, vetikate- ja samblikevastaste lisanditega
• Väga hea katvusega
• UV-kindel
• Väga hea veeauru läbilaskvusvõimega, madala veeimavusega
• Matt
• Toonimisbaasid A ja C

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema kuiv, puhastada pudedatest ja irduvatest kihtidest, 
mustusest, sooladest, õlijääkidest. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud 
värvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). Krunti võib kasutada 
pindadel, mis on eelnevalt värvitud silikaat-, lubi-, alküüd-, akrüül-, lateks- 
või silikoonvärvidega. Aluspind kruntida krundiga Sakret FMg. Värskeid 
betoonpindu ei ole soovitatav värvida enne 4 nädala möödumist pärast 
ehitustööde lõpetamist. 

Töö käik
Värvimist võib alustada 4–6 tunni möödumisel pärast kruntimist. Aluspinna 
ja õhu temperatuur peab kruntimise ning kuivamise ajal olema vähemalt 
+5 °C ja mitte üle +30 °C, soovitatav õhu suhteline niiskus mitte üle 80%. 
Mitte värvida otsese päikese ja sademete käes ning tugevalt tuulise ilmaga. 
Värv enne kasutamist hoolikalt segada, esimese kihi katmiseks võib värvi 
lahjendada veega 10% mahust. Pinnale kanda kaks kihti “märg märjale” 
meetodil, kasutades pintslit, maalrirulli või värvipritsi. Värvimise ajal mitte 
teha üle 10 min pikkuseid pause, et vältida kuivamisest tekkida võivaid triipe 
ja laike. Kuivamisaeg temperatuuril +23 °C ja suhtelise õhuniiskusega 50% 
on 6 tundi. 

Tehnilised andmed

Silikoonvärv fassaadidele SKF 
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Sideaine, lisand, lahusti koakrüülpolümeerid, biotsiidid, vesi
Tihedus 1,00–1,05 g/cm³
pH tase 7–8
Lenduvate orgaaniliste ühen-
dite (VOC) hulk

15 g/l

Läikeaste poolmatt
Kulu saetud pinnad 7–10 m²/l, hööveldatud pinnad 10–13 m²/l
Kuivamisaeg Puutekuiv – 1 h
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 1 l, 3 l, 10 l, 20 l ämbrid

• Välistöödeks
• Töötlemata ja varem puidukaitsevahendiga 

töödeldud puitpindade katmiseks
• Saetud ja hööveldatud laudadele
• Vee baasil
• 9 valmistooni + värvitu põhi
• Kaitseb puitpinda keskkonnamõjutuste, päikesekiirguse, hallituste eest
• Ei ole sobilik terrassilaudade või käidavate pindade katmiseks
• Toob esile puidu struktuuri
• Töödeldud pind on vett tõrjuv

Aluspinna ettevalmistamine ja pealekandmine
Eelnevalt peitsimata pinnad puhastada tolmust, mustusest, õlist ja roostest. 
Hallitavad pinnad töödelda biotsiidse vahendiga Sakret Wood Guard Primer. 
Peitsitava puidu suhteline niiskus võib olla kuni 20% RH. Kinni katta kohad, 
mis ei ole ette nähtud värvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). 
Kruntimiseks võib kasutada värvitut peitsi Wood Guard. Aluspinna ja õhu 
temperatuur peab värvimise ning kuivamise ajal olema vähemalt +5 °C, õhu 
suhteline niiskus soovitatavalt mitte üle 80% RH. Mitte värvida otsese päikese 
käes ning vihmase ja tugevalt tuulise ilmaga. Peits kanda pinnale pintsli abil 
piki puidu kiudu 2 kihti. Puutekuiv 1 tunni möödudes.

Tehnilised andmed

Dekoratiivne puidukaitse-
vahend WOOD GUARD 
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Toimeained propikonasool, 3-jodo-2-propünüül-butüülkarbamaat, 
permetriin  

Kokkusobivus viimistlusmater-
jalidega

kõikide vees lahustuvate ja lahustite baasil puidu-
värvidega

Kulu tõhusaim kaitse saavutatav kuluga 120 ml/m²
Kuivamisaeg kuni 12 h
Töötemperatuur +10…+30 °C 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 1 l, 5 l plasttaara

• Välistöödeks
• Kaitseb puitu hallituste, mikroorganismide ja 

puidukahjurite kahjustava toime eest
• Ei lase tekkida sinetusel
• Reguleerib puidu niiskust
• Konserveerib puitu
• Parandab viimistlusvärvi või peitsi naket 

puiduga
• Sobib hööveldatud ja hööveldamata materjalile, aknaraamidele, ustele, 

aedele jpm
• Värvus: läbipaistev vedelik

Aluspinna ettevalmistamine ja pealekandmine
Töödeldav pind peab olema puhas ja kuiv. Uute puitkonstruktsioonide 
eeltöötlemine pole vajalik. Varem värvitud pinnad puhastada täielikult 
vanadest värvikihtidest, kasutades ehitusfööne, kaabitsaid või spetsiaalseid 
vanade värvikatete eemaldajaid. Kasutatud vana puitu lihvida seni, kuni on 
eemaldatud kogu kahjustatud ja/või sinine pealiskiht. Toode on kasutamiseks 
valmis ega vaja lahjendamist. Enne kasutamist tuleb toodet hoolikalt segada. 
Parima tulemuse saamiseks kanda vahendit ühtlaselt pinnale 2-3 kihti piki 
puidukiude, kasutades sünteetiliste kiududega pintsleid. Iga järgmise kihi 
tohib pinnale kanda üksnes pärast eelneva kihi täielikku kuivamist. Tööstuslikes 
tingimustes immutada puitmaterjal sissekastmise meetodil või pihustamise 
teel suletud ruumides. Töödeldud pind on värvitav 24 h möödudes.

Tehnilised andmed

Biotsiidne puidukaitsevahend 
Wood Guard PRIMER   
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Sideaine, lisand, lahusti akrülaatemulsioon, biotsiidid, vesi
Tihedus 1,05–1,10 g/cm³
pH tase 8–9
Lenduvate orgaaniliste ühendite 
(VOC) hulk

30 g/l

Kulu saetud pinnal u 0,25 l/m², hööveldatud või värvitud 
pinnal u 0,15 l/m² ühekordse katmisega

Kuivamisaeg 15 min tolmukuiv, 2 h möödudes värvitav
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 5 l ja 10 l plastkanistrid

• Välis- ja sisetöödeks
• Puitpindade kruntimiseks enne värvimist 

puiduvärviga Sakret WOOD PAINT
• Parandab puiduvärvi nakkuvust ja ühtlustab 

imavust
• Tagab puidu sobiliku niiskuse enne värvimist
• Sobilik varem värvitud pindadele
• Väga hea imendumisega
• Sisaldab biotsiidseid lisandeid
• Piimjas, kuivades värvusetu

Aluspinna ettevalmistamine ja kruntimine
Eelnevalt värvimata pinnad puhastada tolmust, mustusest, õlist ja roostest. 
Eelnevalt värvitud pindadelt eemaldada kooruv värv, edasi toimida nii 
nagu uue pinnaga. Hallitavad pinnad töödelda biotsiidse vahendiga Sakret 
WOOD GUARD PRIMER. Krunditava puidu suhteline niiskus võib olla kuni 
20% RH. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud värvimiseks (metallpinnad, 
aknaraamid, klaasid jne). Aluspinna ja õhu temperatuur peab kruntimise ning 
kuivamise ajal olema vähemalt +5 °C, õhu suhteline niiskus soovitatavalt 
mitte üle 80%. Mitte kruntida otsese päikese käes ning vihmase ja tugevalt 
tuulise ilmaga. Krunt enne kasutamist hoolikalt segada, vajaduse korral 
võib lahjendada veega 10% mahust. Pinnale kanda piki puidu kiudu ühes 
kihis, kasutades värvipintslit. Kuivamisaeg temperatuuril +23 °C ja suhtelise 
õhu niisku   sega 50% on 2 tundi.

Tehnilised andmed

Kruntvärv puidule 
WOOD PRIMER 
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Vesialuseline puiduvärv 
WOOD PAINT   

Sideaine, lisand, lahusti akrülaatemulsioon, biotsiidid, vesi
Tihedus 1,10–1,30 g/cm³
pH tase 8–9
Lenduvate orgaaniliste ühendite 
(VOC) hulk

50 g/l

Läikeaste poolmatt
Kulu saetud pinnal 0,16–0,25 l/m², hööveldatud või värvitud 

pinnal 0,11–0,15 l/m² ühekordse katmisega
Kuivamisaeg 15 min tolmukuiv, korduvvärvimine 2 tunni pärast
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 0,9 l, 2,7 l, 9 l ämbrid

• Välistöödeks
• Poolmatt akrülaatvärv uutele ja varem värvitud 

puitpindadele
• Kuivab kiiresti puutekuivaks
• Saetud ja hööveldatud pindadele
• Moodustab elastse kattekihi
• Kaitseb puitu ilmastikumõjude eest
• Väga hea katvusega
• UV-kindel
• Sisaldab biotsiidseid lisandeid
• Toonimisbaasid A ja C

Aluspinna ettevalmistamine ja värvimine
Eelnevalt värvimata pinnad puhastada tolmust, mustusest, õlist ja roostest. 
Eelnevalt värvitud pindadelt eemaldada kooruv värv, edasi toimida nii 
nagu uue pinnaga. Hallitavad pinnad töödelda biotsiidse vahendiga Sakret 
Wood Guard Primer. Värvimata pinnad kruntida kruntvärviga Sakret Wood 
Primer. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud värvimiseks (metallpinnad, 
aknaraamid, klaasid jne). Värvitava puidu suhteline niiskus võib olla kuni 20% 
RH. Värvimist võib alustada 2 tunni möödumisel pärast kruntimist. Aluspinna 
ja õhu temperatuur peab värvimise ning kuivamise ajal olema vähemalt +5 
°C, õhu suhteline niiskus soovitatavalt mitte üle 80%. Mitte värvida otsese 
päikese käes ning vihmase ja tugevalt tuulise ilmaga. Värv enne kasutamist 
hoolikalt segada, esimese kihi värvimiseks võib värvi lahjendada veega 10% 
mahust. Pinnale kanda piki puidu kiudu kuni kaks kihti, kasutades värvipintslit 
või -pritsi. Kuivamisaeg temperatuuril +23 °C ja suhtelise õhuniiskusega 50% 
on kuni 4 tundi.

Tehnilised andmed
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Sideaine, lahusti alküüdvaik, orgaanilised lahustid
Tihedus 1,30–1,45 g/cm³
Värvus toonitav RAL kaardi järgi
Lenduvate orgaaniliste ühendite 
(VOC) hulk

≤500 g/l

Läikeaste täismatt
Kulu 9–13 m²/l 
Kuivamisaeg 20 min tolmukuiv, korduvkruntimine 40 min pärast
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 9 l ja 18 l metallämbrid

• Teraspindade kruntimiseks
• Täismatt
• Sisaldab korrosioonivastast pigmenti
• Takistab rooste teket
• Soodustab värvi nakkumist
• Toonitav RAL kataloogi järgi
• Eriti sobilik, kui tehnoloogilised protsessid 

nõuavad töödeldava pinna väga kiiret kuivamist

Aluspinna ettevalmistamine ja kruntimine
Enne krundi pinnale kandmist tuleb töödeldav aluspind puhastada õlist, 
rasvast, mustusest ja roostest. Aluspind peab olema kuiv. Aluspinna ja 
keskkonna temperatuur värvimise ja kuivamise ajal ei tohi olla madalam kui +5 
°C ning suhteline õhuniiskus ei tohi olla üle 80%. Krunti tuleb enne kasutamist 
hoolikalt segada. Krunt kantakse metalli pinnale pihusti või pintsliga. Pihusti 
düüsi diameeter 0,011“–0,015“, rõhk 120–180 bar, pihustamise nurk valitakse 
vastavalt värvitava konstruktsiooni kujule.

Tehnilised andmed

Alküüdkrunt metallile 
ANTI RUST 
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Sideaine, lahusti alküüdvaik, orgaanilised lahustid
Tihedus 1,15–1,30 g/cm³
Värvus toonitav RAL kaardi järgi
Lenduvate orgaaniliste ühendite 
(VOC) hulk

≤500 g/l

Läikeaste poolläikiv
Kulu 8–12 m²/l 
Kuivamisaeg 15 min tolmukuiv, korduvvärvimine 0,5–2 h pärast
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 9 l ja 18 l metallämbrid

• Poolläikiv
• Teraspindade värvimiseks
• Sisaldab korrosioonivastast pigmenti
• Väga kiirelt kuivav
• Hea kattevõimega
• Toonitav RAL kataloogi järgi
• Eriti sobilik, kui tehnoloogilised protsessid 

nõuavad töödeldava pinna väga kiiret kuivamist

Aluspinna ettevalmistamine ja värvimine
Enne värvi pinnale kandmist tuleb töödeldav aluspind puhastada õlist, 
rasvast, mustusest ja roostest. Aluspind eelnevalt kruntida korrosioonivastase 
krundiga Sakret AntiRust. Aluspind peab olema kuiv. Aluspinna ja keskkonna 
temperatuur värvimise ja kuivamise ajal ei tohi olla madalam kui +5 °C ning 
suhteline õhuniiskus ei tohi olla üle 80% RH. Värvi tuleb enne kasutamist 
hoolikalt segada. Värv kantakse metallile pihusti või pintsliga. Pihusti düüsi 
diameeter 0,011“–0,015“, rõhk 120–180 bar, pihustamise nurk valitakse 
vastavalt värvitava konstruktsiooni kujule.

Tehnilised andmed

Alküüdvärv metallpindadele 
TOP LAK
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Dekoratiivkrohvide, värvide ja kruntide 
segamiseks sobilikud visplid:

• Orgaaniline lahusti alküüdvärvidele 
• Sobilik kasutamiseks kiirkuivava alküüdkrundiga 

Sakret Anti Rust ja metallivärviga Top Lak 
• Alküüdvärvidega määrdunud töövahendite ja 

õliste ning rasvaste pindade puhastamiseks

Tehnilised andmed
Koostis orgaaniliste lahustite segu
Tihedus 0,85 g/cm³
Värvus värvusetu
Kuivamisaeg kiirelt aurustuv vedelik
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast tihedalt suletud pakendis
Pakend 20 l kanister, 200 l metallvaat

Lahusti AT 001 

Glasuur
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LÖÖKNAELTÜÜBLID

KRUVITAVAD TÜÜBLID

RAWLPLUG TFIX-8M (Ø 8 mm)
• EPS-i ja mineraalvilla kinnitamiseks
• Metallnaela ja plastpeaga
• Ankurdussügavus aluspinnas 25 mm
• Tüübli pikkused alates 95 mm kuni 295 mm
• Punktsoojusjuhtivus λ≤0,002 W/K
• Kinnitamiseks sobilikud aluspinnad: A, B, C

RAWLPLUG TFIX-8S (Ø 8 mm)
• EPS-i ja mineraalvilla kinnitamiseks
• Kruvitava metallankru ja plastpeaga (TORX 40)
• Ankurdussügavus 25 mm (A, B, C ja D 

aluspinnad),   65 mm (E aluspinnas)
• Tüübli pikkused alates 95 mm kuni 395 mm
• Punktsoojusjuhtivus  λ≤0,002 W/K
• Kinnitamiseks sobilikud aluspinnad: A, B, C, D, E

LÖÖKNAELTÜÜBLID

RAWLPLUG KI-10N (Ø 10 mm)
• EPS-i ja mineraalvilla kinnitamiseks
• Metallnaela ja plastpeaga
• Ankurdussügavus aluspinnas 60 mm
• Tüübli pikkused alates 120 mm kuni 300 mm
• Punktsoojusjuhtivus  λ≤0,003 W/K
• Kinnitamiseks sobilikud aluspinnad: B, C, D, E
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LÖÖKNAELTÜÜBLID

FISCHER termoz CN 8 (Ø 8 mm)
• EPS-i ja mineraalvilla kinnitamiseks
• Metallist ja klaaskiuga tugevdatud nailonist 

kombineeritud naelaga
• Ankurdussügavus aluspinnas 35 mm
• Tüübli pikkused alates 110 mm kuni 390 mm
• Punktsoojusjuhtivus  λ≤0,000-0,001 W/K
• Kinnitamiseks sobilikud aluspinnad: A, B, C, D

LÖÖKNAELTÜÜBLID

FISCHER termoz PN 8 (Ø 8 mm)
• EPS-i ja mineraalvilla kinnitamiseks
• Klaaskiuga tugevdatud nailonist naelaga
• Ankurdussügavus aluspinnas 35 mm
• Tüübli pikkused alates 110 mm kuni 230 mm
• Punktsoojusjuhtivus  λ≤0,000 W/K
• Kinnitamiseks sobilikud aluspinnad: A, B, C

KRUVITAVAD TÜÜBLID

FISCHER termoz SV II ECOTWIST (Ø 8 mm) 

• EPS-i ja mineraalvilla kinnitamiseks
• Keermestatud peaga, soojustusmaterjalisse 

süvistatav tüübel, täielikult külmasillavaba 
• Üks pikkus on universaalselt sobilik 100 kuni 400 mm   paksuse soojus-

tusmaterjali kinnitamiseks
• Ankurdussügavus aluspinnas 35 mm
• Tüüblite pikkus on sõltuv seinal oleva krohvkatte ja  liimsegu paksusest: 
 pikkus 162 mm (0–10 mm krohvkate/liimsegu) 
 pikkus 202 mm (10–30 mm krohvkate/liimsegu)
 pikkus 232 mm (10–30 mm krohvkate/liimsegu)
• Paigaldamiseks on spetsiaalsed kuuskant-paigaldustööriistad 100 kuni 

260 mm ja 100 kuni 400 mm paksusele soojustusmaterjalile
• Punktsoojusjuhtivus  λ≤0,000 W/K
• Kinnitamiseks sobilikud aluspinnad: A, B, C, D, E
 

Tüüblite paigaldamiseks on kasutatav spetsiaalne kahe erineva 
pikkusega kuuskant-adapter (kuni 260 mm või kuni 400 mm paksusele 
soojustusmaterjalile).

NB! Tüübli süvistamisest jääb soojustusplaati u 10 mm läbimõõduga auk, 
mis täidetakse vähepaisuva PU-liimvahuga.
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Kinnitamiseks sobilikud aluspinnad:

A Betoon (min C12/15)

B Täistellised (keraamilised või silikaat-
tellised)

C Kärgtellised/kärgplokid 

D Kergbetoon/keramsiitbetoon (täis- või 
õõnesplokid)

E Poorbetoon (plokid või paneelid)
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Klaaskiud-armeerimisvõrk
1363-160(110)SM0.5S1, kollane, 4 × 5 mm silmaga, 
160 g/m2, 50 m / 55 m2 rull (laius 1,1 m, pikkus 50 jm). 
Sobilik kasutamiseks armeerimissegudes ja peenete-
ralistes krohvisegudes. 

Klaaskiud-armeerimisvõrk
Panzervõrk, 1111-34(100)SM0.5BL, sinine, 10 × 10 mm 
silmaga, 340 g/m2, 50m / 50m2 rull (laius 1,0 m, pikkus 
50 jm). Sobilik kasutamiseks armeerimissegudes ja 
kuni 4 mm teraga krohvisegudes. 

Klaaskiud-armeerimisvõrk
1768-070(100)SM0.5B1, valge, 2,5 × 2,5 mm silmaga, 70 g/m2, 50m / 50m2 rull 
(laius 1,0 m, pikkus 50 jm). Sobilik kasutamiseks pahtlites.

Nurgatugevdusprofiilid EC
PVC-st, armeerimisvõrguga, vertikaal- ja horisontaal-
nurkade tugevdusprofiil soojusisolatsioonisüsteemile. 
Mõõdud 100 × 150 mm × 2,5 m ja 100 × 300 mm × 
2,5 m.
Pakendis 50 tk.

Veeninaprofiil ED C 01
PVC-st, armeerimisvõrgu ja veeninaga nurgaprofiil 
hoone horisontaalsetele välisnurkadele, nagu 
aknapaled, rõduservad, sandrikud jms. Veenina 
väljaaste jääb krohvkatte all nähtamatuks. Mõõdud: 
100 × 100 mm × 2,5 m. Pakendis 25 tk.

Aknaliiteprofiil EW
PVC-st, armeerimisvõrgu ja kleeperibaga, akna- 
või ukseraami ja krohvisüsteemi liiteprofiil välis- ja 
sisetöödeks. Sobilik soojustussüsteemile. Krohvi 
juhtliistu laiused 6 või 9 mm. Mõõdud 100 mm × 2,4 
m. Pakendis 30 tk.

Alumiiniumist sokliprofiil EB
Stardiprofiil soojusisolatsiooniplaatide paigaldamiseks 
õhekrohvsüsteemides. Kaitseb süsteemi mehaaniliste 
kahjustuste eest ning takistab altpoolt vee ja niiskuse 
sattumist soojusisolatsioonisüsteemi. Kasutatav koos 
PVC-st sokliprofiili veeninaprofiilidega ED B03K (3 
mm), ED B05F (5 mm) ja ED B06K (6 mm). Mõõdud: 
laius 50 mm kuni 300 mm, pikkus 2,5 m. Pakendis 10 
tk.
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Sokliprofiili veeninaprofiil 
ED-B05F
PVC-st, armeerimisvõrgu, kleeperiba ja veeninaga 
profiil, mis on kleebitav alumiiniumist sokliprofiili 
välimisele servale. Mõõdud: 100 mm × 2,5 m. Pakendis 
50 tk.

Deformatsioonivuugiprofiil 
tasapinnale ja sisenurgale 
PRT 37531
Deformeeruvate liitekohtade pealispinnale paigalda-
miseks, pehmest PVC-st keskosaga PVC-st profiil. Kuni 
2 mm liikuvusega vuukidele. Sobilik kasutamiseks 
soojusisolatsioonisüsteemides ja pakskrohvsüs-
teemides. Mõõdud: 100 × 100 mm × 2,8 m. Pakendis 
10 tk.

Veepleki liiteprofiil EO MC
PVC-st, armeerimisvõrgu ja veeninaga liiteprofiil sokli- 
või varikatuste ning hoone muude plekkdetailide 
ilmastikukindlaks liitmiseks krohvisüsteemi. Mõõdud: 
100 mm × 2,0 m. Pakendis 25 tk.

Katuseparapeti kattepleki 
liiteprofiil EO RE
PVC-st, armeerimisvõrgu, kummeritud kanga ja 
kleeperibaga profiil ilmastikukindla ühenduse 
tagamiseks parapetipleki ja krohvisüsteemi liitekohas. 
Mõõdud: 100 mm × 2,0 m. Pakendis 25 tk.
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Kiirkivistuv isetasanduv 
puitpõrandate tasandussegu 
HDA
• Puit- ja mineraalsetele põrandatele
• Sisetöödeks
• Isetasanduv
• Paigaldatav käsitsi valades või segupumba abil
• Tsemendi sideainel
• Sisaldab mikrokiude
• Väga vähese mahukahanevusega
• Kihi paksusele 3–20 mm
• Kiirkivistuv, käidav 4 h möödudes
• Sobilik köetavate põrandate jaoks
• Väga hea valguvusega

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema kuiv, kandev ja pragudevaba. Pinnad puhastada 
nõrkadest ja irduvatest kihtidest, nagu mustus, tolm, õli, värvijäänused, lahtine 
mört jms. Eriti siledad pinnad (nt värvitud) karestada. Puitpinnad kruntida 
veega lahjendamata, betoonpinnad veega 1 : 3 lahjendatud krundiga Sakret 
UG. Põrandate ja seinte liitekohtades kasutada kindlasti paisulinti või eraldada 
liitekohad muul viisil, mis tagab segu vajaliku paisumisruumi (kuni 10 mm). 
Põrandatalade/laagide vahe ei tohi olla üle 60 cm. Puitpõrandate paksus peab 
olema vähemalt 20 mm. 
Töö käik
Kuivsegu segada puhta külma veega ühtlaseks tükivabaks massiks, pärast 
3-minutlist ootepausi segada veel kord läbi. Segu valmistamisel lähtuda 
nõutud veekogusest! Käsitsi segamiseks on soovitatav kasutada segumikserit 
kiirusega 600 pööret minutis ning põrandasegude segamiseks spetsiaalselt 
ettenähtud visplit. Valmissegatud mört valada ettevalmistatud pinnale ja 
siluri abil töödelda vajaliku paksuseni. Paremaks õhu eraldamiseks mördist 
ja pinnale jäävatest õhumullidest tekkivate kraatrite vältimiseks on pinna 
töötlemisel soovitatav kasutada ogarulli kuni tardumise alguseni. Tööd on 
soovitatav alustada piki kaugemat seina, segu valatakse paralleelsete ribadena 
väljapääsu suunas. Töö tuleb korraldada nii, et segamiste vahele ei jääks 
vaheaegu ja iga värskelt valatava segu  riba puutuks kokku eelmise, veel mitte 
tarduma hakanud ribaga. Juhul kui segu valatakse köetavatele põrandatele 
ja/või tasandatud puitpõrandad viimistletakse keraamiliste plaatidega, tuleb 
segus kasutada klaaskiud-armeerimisvõrku. Põrandakütte olemasolu korral 
lülitada see välja vähemalt 5 päeva enne põrandavalu ja lülitada sisse mitte 
varem kui 28 päeva pärast tööde teostamist. Tarduma hakkavasse segusse 
vett mitte lisada!

Tehnilised andmed

Ühilduvad tooted:
Krunt UG   Plaatimissegu FFK

Survetugevusklass C 25
Paindetugevusklass F 7
Tera suurus kuni 1 mm
Sideaine tsement
Kulu 1,6 kg kuivsegu / m2 / 1 mm
Veevajadus 5,8–6 l / 25 kg
Kasutusaeg 30 min vee lisamisest
Kuivamisaeg käidav 4 h möödudes, osaliselt koormatav 48 h 

möödudes, plaaditav 36 h möödudes, kaetav puit- ja 
laminaatparketi, PVC-katete või hüdroisolatsiooniga 7 
päeva möödudes

Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 6 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 25 kg paberkotid (alusel 48 tk)
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Kiirkivistuv isetasanduv 
põrandatasandussegu NSP

• Mineraalsetele põrandatele
• Sisetöödeks
• Isetasanduv
• Paigaldatav käsitsi valades või segupumba abil
• Tsemendi sideainel
• Mineraalsetele põrandatele
• Sisaldab mikrokiude
• Väga vähese mahukahanevusega
• Kihi paksusele 3–20 mm
• Kiirkivistuv, käidav 4 h möödudes
• Sobilik köetavate põrandate jaoks
• Väga hea valguvusega

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema kuiv, kandev ja pragudevaba. Pinnad puhastada 
nõrkadest ja irduvatest kihtidest, nagu mustus, tolm, õli, värvijäänused, lahtine 
mört jms. Eriti siledad pinnad (nt värvitud) karestada. Aluspind kruntida veega 
1 : 3 lahjendatud krundiga Sakret UG või lahjendamata kujul krundiga TCM 
PRIMER. Põrandate ja seinte liitekohtades kasutada kindlasti paisulinti või 
eraldada liitekohad muul viisil, mis tagab segu vajaliku paisumisruumi (kuni 
10 mm). 

Töö käik
Kuivsegu segada puhta külma veega ühtlaseks tükivabaks massiks, pärast 
3-minutilist ootepausi segada veel kord läbi. Segu valmistamisel lähtuda 
nõutud veekogusest! Käsitsi segamiseks on soovitatav kasutada segumikserit 
kiirusega 600 pööret minutis ning põrandasegude segamiseks spetsiaalselt 
ettenähtud visplit. Valmissegatud mört valada ettevalmistatud pinnale ja 
töödelda siluri abil vajaliku paksuseni. Paremaks õhu eraldamiseks mördist 
ja pinnale jäävatest õhumullidest tekkivate kraatrite vältimiseks on pinna 
töötlemisel soovitatav kasutada ogarulli kuni tardumise alguseni. Tööd 
on soovitatav alustada piki kaugemat seina, segu valatakse paralleelsete 
ribadena väljapääsu suunas. Töö tuleb korraldada nii, et segamiste vahele 
ei jääks vaheaegu ja iga värskelt valatava segu riba puutuks kokku eelmise, 
veel mitte tarduma hakanud ribaga. Juhul kui segu valatakse ebamäärase 
tugevusega betoonpinnale põranda kalestamiseks, tuleb segus kasutada 
klaaskiud- armeerimis võrku. Põrandakütte olemasolu korral lülitada see välja 
vähemalt 5 päeva enne põrandavalu ja lülitada sisse mitte varem kui 28 päeva 
pärast tööde teostamist. Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada!

Tehnilised andmed

 

Ühilduvad tooted:
Krunt UG   Hüdroisolatsioon OAD ELASTIC COLLOMIX LevMix

Survetugevusklass C 25
Paindetugevusklass F 6
Tera suurus kuni 1 mm
Sideaine tsement
Kulu 1,6 kg kuivsegu / m2 / 1 mm
Veevajadus 5,25–5,5 l / 25 kg
Kasutusaeg 30 min vee lisamisest
Kuivamisaeg käidav 4 h möödudes, osaliselt koormatav 48 h 

möödudes, plaaditav 36 h möödudes, kaetav puit- ja 
laminaatparketi, PVC-katete või hüdroisolatsiooniga 7 
päeva möödudes

Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 6 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 25 kg paberkotid (alusel 48 tk)
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Isetasanduv 
põrandatasandussegu PSP
• Mineraalsetele põrandatele
• Sisetöödeks
• Isetasanduv
• Paigaldatav käsitsi valades või segupumba abil
• Tsemendi sideainel
• Mineraalsetele põrandatele
• Väga vähese mahukahanevusega
• Kihi paksusele 4–22 mm
• Käidav 8 h möödudes
• Sobilik köetavate põrandate jaoks
• Väga hea valguvusega

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema kuiv, kandev ja pragudevaba. Pinnad puhastada 
nõrkadest ja irduvatest kihtidest, nagu mustus, tolm, õli, värvijäänused, lahtine 
mört jms. Eriti siledad pinnad (nt värvitud) karestada. Aluspind kruntida veega 
1 : 3 lahjendatud krundiga Sakret UG või lahjendamata kujul krundiga TCM 
PRIMER. Põrandate ja seinte liitekohtades kasutada kindlasti paisulinti või 
eraldada liitekohad muul viisil, mis tagab segu vajaliku paisumisruumi (kuni 
10 mm). 

Töö käik
Kuivsegu segada puhta külma veega ühtlaseks tükivabaks massiks, pärast 
3-minutilist ootepausi segada veel kord läbi. Segu valmistamisel lähtuda 
nõutud veekogusest! Käsitsi segamiseks on soovitatav kasutada segumikserit 
kiirusega 600 pööret minutis ning põrandasegude segamiseks spetsiaalselt 
ettenähtud visplit. Valmissegatud mört valada ettevalmistatud pinnale ja 
töödelda siluri abil vajaliku paksuseni. Paremaks õhu eraldamiseks mördist 
ja pinnale jäävatest õhumullidest tekkivate kraatrite vältimiseks on pinna 
töötlemisel soovitatav kasutada ogarulli kuni tardumise alguseni. Tööd on 
soovitatav alustada piki kaugemat seina, segu valatakse paralleelsete ribadena 
väljapääsu suunas. Töö tuleb korraldada nii, et segamiste vahele ei jääks 
vaheaegu ja iga värskelt valatava segu  riba puutuks kokku eelmise, veel mitte 
tarduma hakanud ribaga. Juhul kui segu valatakse ebamäärase tugevusega 
betoonpinnale põranda kalestamiseks, tuleb segus kasutada klaaskiud-armee-
rimis võrku. Põrandakütte olemasolu korral lülitada see välja vähemalt 5 päeva 
enne põrandavalu ja lülitada sisse mitte varem kui 28 päeva pärast tööde 
teostamist. Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada!

Tehnilised andmed

Ühilduvad tooted:
Krunt UG   Plaatimissegu  FKE COLLOMIX LevMix

Survetugevusklass C 25
Paindetugevusklass F 6
Tera suurus kuni 1 mm
Sideaine tsement
Kulu 1,7 kg kuivsegu / m2 / 1 mm
Veevajadus 5,5 l / 25 kg
Kasutusaeg 30 min vee lisamisest
Kuivamisaeg käidav 8 h möödudes, osaliselt koormatav 48 h 

möödudes, plaaditav 36 h möödudes, kaetav puit- ja 
laminaatparketi, PVC-katete või hüdroisolatsiooniga 7 
päeva möödudes

Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 6 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 25 kg paberkotid (alusel 48 tk)
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Põrandatasandussegu BAM

• Sise- ja välistöödeks
• Käsitsi tasandamiseks
• Paigaldatav käsitsi valades või segupumba abil
• Mineraalsetele põrandatele
• Tasandamiseks ja kallete tegemiseks
• Tsemendi sideainel
• Kihi paksusele 3–40 mm
• Sobilik köetavatele põrandatele

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema kuiv, kandev ja pragudevaba. Pinnad puhastada 
nõrkadest ja irduvatest kihtidest, nagu mustus, tolm, õli, värvijäänused, lahtine 
mört jms. Eriti siledad pinnad (nt värvitud) karestada. Aluspind kruntida veega 
1 : 3 lahjendatud krundiga Sakret UG või lahjendamata kujul krundiga TCM 
PRIMER. Põrandate ja seinte liitekohtades kasutada kindlasti paisulinti või 
eraldada liitekohad muul viisil, mis tagab segu vajaliku paisumisruumi (kuni 
10 mm). 

Töö käik
Kuivsegu segada puhta külma veega ühtlaseks tükivabaks massiks, pärast 
3-minutilist ootepausi segada veel kord läbi. Segu valmistamisel lähtuda 
nõutud veekogusest! Käsitsi segamiseks on soovitatav kasutada segumikserit 
kiirusega 600 pööret minutis ning põrandasegude segamiseks spetsiaalselt 
ettenähtud visplit. Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada! Valmis-
segatud mört valada ettevalmistatud pinnale ja siluri ning rihtlati abil töödelda 
vajaliku paksuseni. Põrandakütte olemasolu korral lülitada see välja vähemalt 
5 päeva enne põrandavalu ja lülitada sisse mitte varem kui 28 päeva pärast 
tööde teostamist. 

Tehnilised andmed

Ühilduvad tooted:
Krunt UG  Hüdroisolatsioon TCM  Mikser COLLOMIX LevMix

Survetugevusklass C 20
Paindetugevusklass F 4
Tera suurus kuni 2 mm
Sideaine tsement
Kulu 16 kg kuivsegu / m2 / 10 mm
Veevajadus tasandamiseks 6,0–6,5 l / 25 kg

kallete tegemiseks 4,0–4,5 l / 25 kg
Kasutusaeg 40 min vee lisamisest
Kuivamisaeg käidav 24 h möödudes, osaliselt koormatav 48 h 

möödudes, plaaditav 36 h möödudes, kaetav puit- ja 
laminaatparketi, PVC-katete või hüdroisolatsiooniga 7 
päeva möödudes

Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 25 kg paberkotid (alusel 48 tk)
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 Mikser LevMix

Tasandussegude segamine, transportimine ja 
valamine vaid ühe toiminguga. Uue mikseriga 
LevMix saate segada isetasanduvaid põranda-
segusid  ilma mingite klompideta. LevMix 
võimaldab segada korraga kolm kotitäit materjali 
ilma eriliste kehaliste pingutusteta. Valmistatud 
Saksamaal

Tehnilised andmed

Segamismaht 55 liitrit (3 kotti)

Nõu maht 75 liitrit

Max koormus 100 kg

Võimsus 1600 W

Kiirus/koormus 660 rpm (koormuseta) 

410 rpm (koormusega)

Kaal 42 kg

Mõõtmed (P x L x K) 1190 x 520 x 690 mm

Segamislaba VLX 160 HF

Põrandatasandussegude  segamiseks 
sobilikud visplid:

Xo 1 kompaktklass
Võimsus 1.010 vatti
Segamiskogus kuni 40 liitrit
• Kompaktne ja kerge ühekäiguline masin 

mitmesugusteks segamistöödeks
• Vispliga WK 120* saab segada krohvi, 

põrandasegu, mörti jms
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Plaatimissegu FK Plus

• Sise- ja välistöödeks
• Vee- ja külmakindel
• Seinte ja põrandate plaatimiseks kuivades ja 

niisketes ruumides
• Terrassidele, rõdudele, treppidele
• Keraamiliste, täismass- ja klinkerplaatide kleepi-

miseks
• Betoonile, kergbetoonile, tellistele, 

krohvpindadele, kipskartongplaatidele
• Sobilik plaatide kleepimiseks hüdroisolatsioonikangastele Sakret DIE ja 

DI
• Sobilik hüdroisolatsioonikangaste Sakret DIE ja DI kleepimiseks 

aluspinnale
• Sobilik elektri- või veeküttega pindade plaatimiseks
• Parendatud nakkeomaduste ja vähendatud libisevusega
• Halli värvusega

Aluspinna ettevalmistamine  
Aluspind peab olema kuiv, tugev ning stabiilne. Puhastada habrastest ja 
irduvatest kihtidest, tolmust, mustusest, õli- ja värvijääkidest ning muudest 
nakkuvust vähendavatest kihtidest. Eriti tihedad ja siledad  pinnad eelnevalt 
karestada. Aluspinnad kruntida parema nakkuvuse tagamiseks krundiga 
Sakret UG või Sakret QG (väheimavate pindade ja üleplaatimise puhul).

Töö käik
Plaatimissegu segada puhtas anumas külma veega ühtlaseks tükivabaks 
massiks. Soovitatav on kasutada mikserit kiirusega 600 pööret minutis. Lasta 
segul 3 minutit seista, korrata segamist. Tarduma hakkavale segule vett lisada 
ei tohi! Plaaditavale pinnale tuleb korraga kanda nii palju segu, kui jõutakse 
kuni 30 minuti jooksul plaadiga katta. Deformatsioonivuuke ei tohi seguga 
katta! Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur kasutusajal +5...+25 °C, 
vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilised andmed

Ühilduvad tooted:
Mikser COLLOMIX XO 1 ja XO 4  Universaalkrunt UG Hüdroisolatsioonikangas DIE

Plaatimissegu klass C1 TE
Tõmbenakketugevus >0,5 N/mm² (C1)
Nihkumine vertikaalpinnal <0,5 N/mm² (T)
Mördi avatud aeg kuni 20 min (E)
Tera suurus kuni 0,5 mm
Sideaine tsement
Kulu 2,7 kg/m²/6 mm kammiga
Veevajadus 6,5 l / 25 kg
Kasutusaeg kuni 2 h
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 5 kg ja 25 kg paberkotid (alusel 48 tk)
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Elastne plaatimissegu FKe

• Sise- ja välistöödeks
• Vee- ja külmakindel
• Seinte ja põrandate plaatimiseks kuivades ja 

niisketes ruumides
• Terrassidele, rõdudele, treppidele
• Keraamiliste, täismass-, klinker-, mosaiik- ja 

looduskiviplaatide kleepimiseks
• Betoonile, kergbetoonile, tellistele, 

krohvpindadele, kipskartongplaatidele
• Sobilik elektri- või veeküttega pindade plaatimiseks
• Sobib hüdroisolatsioonisüsteemi plaatimiseks (Sakret OAD Elastic, 

Sakret TCM, Sakret DIE ja DI)
• Sobilik hüdroisolatsioonikangaste Sakret DIE ja DI kleepimiseks 

aluspinnale
• Kõrgendatud koormusega pindade plaatimiseks (bürood, kaubandus-

keskused, õppeasutused jne)
• Olemasolevate plaatide ülekleepimiseks
• Kõrgendatud nakketugevuse ja elastsusega
• Halli värvusega

Aluspinna ettevalmistamine  
Aluspind peab olema kuiv, tugev ning stabiilne. Puhastada habrastest ja 
irduvatest kihtidest, tolmust, mustusest, õli- ja värvijääkidest ning muudest 
nakkuvust vähendavatest kihtidest. Eriti tihedad ja siledad  pinnad eelnevalt 
karestada. Aluspinnad kruntida parema nakkuvuse tagamiseks krundiga 
Sakret UG või Sakret QG (väheimavate pindade ja üleplaatimise puhul).

Töö käik
Plaatimissegu segada puhtas anumas külma veega ühtlaseks tükivabaks 
massiks. Soovitatav on kasutada mikserit kiirusega 600 pööret minutis. Lasta 
segul 3 minutit seista, korrata segamist. Tarduma hakkavale segule vett lisada 
ei tohi! Plaaditavale pinnale tuleb korraga kanda nii palju segu, kui jõutakse 
kuni 30 minuti jooksul plaadiga katta. Deformatsioonivuuke ei tohi seguga 
katta! Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur kasutusajal +5...+25 °C, 
vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilised andmed

Ühilduvad tooted:
Mikser COLLOMIX XO 1 ja XO 4  Universaalkrunt UG Hüdroisolatsioon OAD ELASTIC

Plaatimissegu klass C2 TE
Tõmbenakketugevus >1,0 N/mm² (C2)
Nihkumine vertikaalpinnal <0,5 N/mm² (T)
Mördi avatud aeg kuni 20 min (E)
Tera suurus kuni 0,5 mm
Sideaine  tsement
Kulu 2,4 kg / m² / 6 mm kammiga
Veevajadus 8 l / 25 kg
Kasutusaeg Kuni 2 h
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 5 kg ja 25 kg paberkotid (alusel 48 tk)
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Valge elastne plaatimissegu 
FKW
• Sise- ja välistöödeks
• Vee- ja külmakindel
• Seinte ja põrandate plaatimiseks kuivades ja 

niisketes ruumides
• Terrassidele, rõdudele, treppidele
• Keraamiliste, täismass-, klinker-, mosaiik-, 

marmor-, klaasmosaiik- ja looduskiviplaatide 
kleepimiseks

• Betoonile, kergbetoonile, tellistele, krohvpindadele, kipskartong-
plaatidele

• Sobilik elektri- või veeküttega pindade plaatimiseks
• Sobib hüdroisolatsioonisüsteemi plaatimiseks (Sakret OAD Elastic, 

Sakret TCM, Sakret DIE ja DI)
• Sobilik hüdroisolatsioonikangaste Sakret DIE ja DI kleepimiseks 

aluspinnale
• Kõrgendatud koormusega pindade plaatimiseks (bürood, kaubandus-

keskused, õppeasutused jne)
• Olemasolevate plaatide ülekleepimiseks
• Kõrgendatud nakketugevuse ja elastsusega
• Valge värvusega

Aluspinna ettevalmistamine  
Aluspind peab olema kuiv, tugev ning stabiilne. Puhastada habrastest ja 
irduvatest kihtidest, tolmust, mustusest, õli- ja värvijääkidest ning muudest 
nakkuvust vähendavatest kihtidest. Eriti tihedad ja siledad  pinnad eelnevalt 
karestada. Aluspinnad kruntida parema nakkuvuse tagamiseks krundiga 
Sakret UG või Sakret QG (väheimavate pindade ja üleplaatimise puhul).

Töö käik
Plaatimissegu segada puhtas anumas külma veega ühtlaseks tükivabaks 
massiks. Soovitatav on kasutada mikserit kiirusega 600 pööret minutis. Lasta 
segul 3 minutit seista, korrata segamist. Tarduma hakkavale segule vett lisada 
ei tohi! Plaaditavale pinnale tuleb korraga kanda nii palju segu, kui jõutakse 
kuni 30 minuti jooksul plaadiga katta. Deformatsioonivuuke ei tohi seguga 
katta! Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur kasutusajal +5...+25 °C, 
vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilised andmed

Ühilduvad tooted:
Mikser COLLOMIX XO 1 ja XO 4  Universaalkrunt UG Hüdroisolatsioon OAD ELASTIC

Plaatimissegu klass C2 TE
Tõmbenakketugevus >1,0 N/mm² (C2)
Nihkumine vertikaalpinnal <0,5 N/mm² (T)
Mördi avatud aeg kuni 20 min (E)
Tera suurus kuni 0,5 mm
Sideaine tsement
Kulu 2,4 kg/m²/6 mm kammiga
Veevajadus 8 l / 25 kg
Kasutusaeg Kuni 2 h
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 5 kg ja 25 kg paberkotid (alusel 48 tk)
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Superelastne plaatimissegu 
FFK
• Sise- ja välistöödeks
• Vee- ja külmakindel
• Seinte ja põrandate plaatimiseks kuivades ja 

niisketes ruumides
• Terrassidele, rõdudele, treppidele
• Viimistlusplaatide kleepimiseks fassaadide 

soojustussüsteemile
• Keraamiliste, täismass-, klinker-, mosaiik- ja 

looduskiviplaatide kleepimiseks
• Betoonile, kergbetoonile, tellistele, krohvpindadele, kipskartongplaa-

tidele, puitpindadele
• Sobilik elektri- või veeküttega pindade plaatimiseks
• Soojamüüride plaatimiseks
• Sobib hüdroisolatsioonisüsteemi plaatimiseks (Sakret OAD Elastic, 

Sakret TCM, Sakret DIE ja DI)
• Sobilik hüdroisolatsioonikangaste Sakret DIE ja DI kleepimiseks 

aluspinnale
• Kõrgendatud koormusega pindade plaatimiseks (bürood, kaubandus-

keskused, õppeasutused jne)
• Olemasolevate plaatide ülekleepimiseks
• Kõrgendatud nõudmistega renoveerimistöödeks
• Suureformaadiliste plaatide põrandale kleepimiseks 
• Aluspinna kuni 5 mm pakuse kihiga tasandamiseks
• Kõrgendatud nakketugevuse ja kõrge elastsusega
• Halli värvusega

Aluspinna ettevalmistamine  
Aluspind peab olema kuiv, tugev ning stabiilne. Puhastada habrastest ja 
irduvatest kihtidest, tolmust, mustusest, õli- ja värvijääkidest ning muudest 
nakkuvust vähendavatest kihtidest. Eriti tihedad ja siledad  pinnad eelnevalt 
karestada. Aluspinnad kruntida parema nakkuvuse tagamiseks krundiga 
Sakret UG või Sakret QG (väheimavate pindade ja üleplaatimise puhul).

Töö käik
Plaatimissegu segada puhtas anumas külma veega ühtlaseks tükivabaks 
massiks. Soovitatav on kasutada segistit kiirusega 600 pööret minutis. Lasta 
segul 3 minutit seista, korrata segamist. Tarduma hakkavale segule vett lisada 
ei tohi! Plaaditavale pinnale tuleb korraga kanda nii palju segu, kui jõutakse 
kuni 30 minuti jooksul plaadiga katta. Deformatsioonivuuke ei tohi seguga 
katta! Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur kasutusajal +5...+25 °C, 
vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilised andmed

Ühilduvad tooted:
Mikser COLLOMIX XO 1 ja XO 4        Universaalkrunt UG Hüdroisolatsioon TCM

Plaatimissegu klass C2 TE S1
Tõmbenakketugevus >1,0 N/mm² (C2)
Nihkumine vertikaalpinnal <0,5 N/mm² (T)
Mördi avatud aeg kuni 20 min (E)
Ristideformatsioon ≥ 2,5 mm (S1)
Tera suurus kuni 0,5 mm
Sideaine tsement
Kulu 2,6 kg / m² / 6 mm kammiga
Veevajadus 6,2–6,5 l / 25 kg
Kasutusaeg kuni 2 h
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 5 kg ja 25 kg paberkotid (alusel 48 tk)
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Kiirkivinev elastne 
plaatimissegu FFKs
• Kiirkivinev, käidav 3 h möödudes
• Sise- ja välistöödeks
• Vee- ja külmakindel
• Seinte ja põrandate plaatimiseks kuivades ja 

niisketes ruumides
• Terrassidele, rõdudele, treppidele
• Keraamiliste, täismass-, klinker-, mosaiik- ja 

looduskiviplaatide kleepimiseks
• Betoonile, kergbetoonile, tellistele, krohvpindadele, kipskartong-

plaatidele
• Sobilik elektri- või veeküttega pindade plaatimiseks
• Sobib hüdroisolatsioonisüsteemi plaatimiseks (Sakret OAD Elastic, 

Sakret TCM, Sakret DIE)
• Sobilik hüdroisolatsioonikangaste Sakret DIE ja DI kleepimiseks 

aluspinnale
• Kõrgendatud koormusega pindade plaatimiseks (bürood, kaubandus-

keskused, õppeasutused jne)
• Olemasolevate plaatide ülekleepimiseks
• Kõrgendatud nakketugevuse ja elastsusega
• Halli värvusega

Aluspinna ettevalmistamine  
Aluspind peab olema kuiv, tugev ning stabiilne. Puhastada habrastest ja 
irduvatest kihtidest, tolmust, mustusest, õli- ja värvijääkidest ning muudest 
nakkuvust vähendavatest kihtidest. Eriti tihedad ja siledad  pinnad eelnevalt 
karestada. Aluspinnad kruntida parema nakkuvuse tagamiseks krundiga 
Sakret UG või Sakret QG (väheimavate pindade ja üleplaatimise puhul).

Töö käik
Plaatimissegu segada puhtas anumas külma veega ühtlaseks tükivabaks 
massiks. Soovitatav on kasutada mikserit kiirusega 600 pööret minutis. Lasta 
segul 3 minutit seista, korrata segamist. Tarduma hakkavale mördile vett 
mitte lisada! Mördi kasutusaeg on 30 minutit.  Plaaditavale pinnale tuleb 
korraga kanda nii palju segu, kui jõutakse kuni 10 minuti jooksul plaadiga 
katta. Deformatsioonivuuke ei tohi seguga katta! Optimaalne aluspinna ja 
välisõhu temperatuur kasutusajal +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C 
temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilised andmed

Ühilduvad tooted:
Mikser COLLOMIX XO 1 ja XO 4      Universaalkrunt UG Veetõkkekangas DI

Plaatimissegu klass C2 TF
Tõmbenakketugevus >1,0 N/mm² (C2)
Nihkumine vertikaalpinnal <0,5 N/mm² (T)
Mördi avatud aeg kuni 10 min, kiirkivinev (F) 
Käidav, täielikult koormatav 3 h, 14 ööpäeva
Tera suurus kuni 0,5 mm
Sideaine tsement
Kulu 2,6 kg / m² / 6 mm kammiga
Veevajadus 5,4 l / 25 kg
Kasutusaeg kuni 30 min
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 6 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 5 kg ja 25 kg paberkotid (alusel 48 tk)
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Elastne vuugitäitesegu 
FLEXFUGENMÖRTEL FF
• Sise- ja välistöödeks
• Vee- ja külmakindel
• Vuukidele laiusega 1–10 mm
• Sobilik kõikide keraamiliste, täismass-, klinker- ja 

mosaiikplaatide vuukimiseks
• Seina- ja põrandaplaatide vuukidele
• Terrassidele, rõdudele, treppidele
• Sobilik elektri- või veeküttega pindadele 
• Sobilik hüdroisolatsioonisüsteemidele 
• Viimistlusplaatidega kaetavate Sakreti fassaadi soojusisolatsiooni-

süsteemide vuukimiseks
• Valge ja keskmise halli värvusega 

Aluspinna ettevalmistamine  
Plaatimissegu peab olema ühtlaselt kivistunud ja kuiv. Aluspinnas või 
plaatimissegus olev liigne niiskus võib muuta vuugi värvuse ebaühtlaseks. 
Betoonpinna suhteline niiskus võib olla <90% RH. Vuugid peavad olema 
kuivad, mustuse- ja tolmuvabad ning puhastatud plaatimissegu jääkidest. 
Põrandaküte lülitada välja vähemalt 1 ööpäev enne plaatimistööde algust, 
sisse võib lülitada vähemalt nädala möödumisel plaatimistööde lõpust. 
Välistingimustes vuukides lasta kuumade ilmade korral aluspinnal piisavalt 
maha jahtuda.

Töö käik
Kuivsegu segada puhtas anumas puhta külma veega ühtlaseks massiks, 
soovitatav on kasutada käsimikserit kiirusega 600 pööret minutis. Segu 
kanda vuukidesse kummilabida või kummtallaga vuukimislabida abil vuukide 
suhtes diagonaalselt, pressides seda tugevalt vuukidesse. Plaatidele jääv 
vuugisegu eemaldada. Lasta vuukides oleval segul kuivada vähemalt 10–30 
min ning seejärel puhastada plaadid niiske käsnaga. Pärast vuugisegu täielikku 
kuivamist puhastada kõik pinnad niiske ning seejärel kuiva lapiga. Optimaalne 
aluspinna ja välisõhu temperatuur kasutusajal +5…+25 °C, vältida kõrgemaid 
kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilised andmed
Vuugitäitesegu klass CG2 W
Survetugevus 30 N/mm² 
Paindetugevus 5 N/mm²
Veeimavus ≤5 g (240 min)
Puhastamiskuiv, täielikult 
koormatav

kuni 30 min, 24 h

Tera suurus kuni 0,12 mm
Sideaine tsement
Kulu vaata kulutabelit
Veevajadus 0,24–0,25 l / 1 kg
Kasutusaeg kuni 2 h
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 1 kg, 5 kg ja 15 kg plastämbrid
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Vuugitäitesegu klass CG2 W
Survetugevus 30 N/mm² 
Paindetugevus 5 N/mm²
Veeimavus ≤5 g (240 min)
Puhastamiskuiv, täielikult koormatav 30 min – 1 h, 24 h
Tera suurus kuni 0,12 mm
Sideaine tsement
Kulu vaata kulutabelit
Veevajadus 0,24–0,25 l / 1 kg
Kasutusaeg kuni 2 h
Töötemperatuur +5…+25 ºC 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud 

pakendis
Pakend 1 kg, 5 kg ja 15 kg plastämbrid

Jämedateraline 
vuugitäitesegu NF

Värvuste näidised
Valge    Keskmine hall

• Sise- ja välistöödeks
• Vee- ja külmakindel
• Looduskivist, betoon-, keraamiliste, klinker-, 

täismassist ja mosaiikplaatide vuukide 
täitmiseks

• Sobilik ka lihvitud või poleeritud servadega 
plaatide vaheliste vuukide täitmiseks

• Korrapärase või korrapäratu laiusega vuukide täitmiseks
• Vuukidele laiuse ja sügavusega alates 4 mm-st kuni 30 mm-ni
• Eriti sobilik välistingimustes kasutamiseks
• Sobilik hüdroisolatsioonisüsteemidele 
• Kasutatav ka köetavatel põrandatel
• Sobilik ka plaaditud välistreppide või fassaadikivide vaheliste vuukide 

täitmiseks
• Valge ja keskmise halli värvusega 

Aluspinna ettevalmistamine  
Plaatimissegu peab olema ühtlaselt kivistunud ja kuiv. Aluspinnas või 
plaatimissegus olev liigne niiskus võib muuta vuugi värvuse ebaühtlaseks. 
Betoonpinna suhteline niiskus võib olla <90% RH. Vuugid peavad olema 
kuivad, mustuse- ja tolmuvabad ning puhastatud plaatimissegu jääkidest. 
Põrandaküte lülitada välja vähemalt 1 ööpäev enne plaatimistööde algust, 
sisse võib lülitada vähemalt nädala möödumisel plaatimistööde lõpust. 
Välistingimustes vuukides lasta kuumade ilmade korral aluspinnal piisavalt 
maha jahtuda.

Töö käik
Kuivsegu segada puhtas anumas puhta külma veega ühtlaseks massiks, 
soovitatav on kasutada käsimikserit kiirusega 600 pööret minutis. Segu 
kanda vuukidesse kummilabida või kummtallaga vuukimislabida abil 
vuukide suhtes diagonaalselt, pressides selle tugevalt vuukidesse. Plaatidele 
jääv vuugisegu eemaldada. Lasta vuukides oleval segul kuivada vähemalt 
10–30 min ning seejärel puhastada plaadid niiske käsnaga. Pärast vuugisegu 
täielikku kuivamist puhastada kõik pinnad niiske ning seejärel kuiva lapiga. 
Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur kasutusajal on +5…+25 °C, 
vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilised andmed
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Plaatimissegude kulutabel
Segukammi hammaste mõõt

4 mm 6 mm 8 mm 10 mm

Toode Kulu 
kg/m²

Pakend, 
m²

Kulu 
kg/m²

Pakend, 
m²

Kulu 
kg/m²

Pakend, 
m²

Kulu 
kg/m²

Pakend, 
m²

FK Plus 1,8 13,9 2,7 9,3 3,6 7 4,5 5,6

FKe 1,6 16 2,4 10,4 3,1 8,1 3,9 6,4

FKW 1,6 16 2,4 10,4 3,1 8,1 3,9 6,4

FFK 1,8 13,9 2,6 9,6 3,5 7,2 4,4 5,8

FFKs 1,8 13,9 2,6 9,6 3,5 7,2 4,4 5,8

Plaadi 
formaat

Vuugi 
sügavus

Vuugi laius
4 mm

Vuugi laius
6 mm

Vuugi laius
8 mm

Vuugi laius
10 mm

10 × 10 cm 5 mm 0,78 kg/m² 1,17 kg/m² 1,56 kg/m² 1,95 kg/m²

10 mm 1,56 kg/m² 2,34 kg/m² 3,12 kg/m² 3,90 kg/m²

10 × 20 cm 5 mm 0,58 kg/m² 0,87 kg/m² 1,16 kg/m² 1,45 kg/m²

10 mm 1,16 kg/m² 1,74 kg/m² 2,32 kg/m² 2,90 kg/m²

15 × 15 cm 5 mm 0,52 kg/m² 0,78 kg/m² 1,04 kg/m² 1,30 kg/m²

10 mm 1,04 kg/m² 1,56 kg/m² 2,08 kg/m² 2,60 kg/m²

11,5 × 24 cm 5 mm 0,50 kg/m² 0,75 kg/m² 1,00 kg/m² 1,25 kg/m²

10 mm 1,00 kg/m² 1,50 kg/m² 2,00 kg/m² 2,50 kg/m²

20 × 20 cm 5 mm 0,40 kg/m² 0,60 kg/m² 0,79 kg/m² 0,99 kg/m²

10 mm 0,79 kg/m² 1,19 kg/m² 1,58 kg/m² 1,98 kg/m²

20 × 25 cm 5 mm 0,36 kg/m² 0,54 kg/m² 0,72 kg/m² 0,90 kg/m²

10 mm 0,72 kg/m² 1,08 kg/m² 1,44 kg/m² 1,80 kg/m²

30 × 30 cm 5 mm 0,26 kg/m² 0,40 kg/m² 0,53 kg/m² 0,66 kg/m²

10 mm 0,53 kg/m² 0,79 kg/m² 1,01 kg/m² 1,32 kg/m²

40 × 40 cm 5 mm 0,20 kg/m² 0,30 kg/m² 0,40 kg/m² 0,50 kg/m²

10 mm 0,40 kg/m² 0,60 kg/m² 0,80 kg/m² 1,00 kg/m²

Vuugitäitesegude kulutabel
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Plaatimissegude segamiseks sobilikud visplid:
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HÜDROISOLATSIOONI-
MATERJALID
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Ühekomponentne hüdroiso-
latsioonimass OAD ELASTIC
• Sisetöödeks niisketesse ruumidesse
• Seintele ja põrandatele
• Mineraalsetele ja puitpindadele (nt OSB, vineer), 

kipsplaatidele
• Sobilik paigaldamiseks kõikide levinud viimist-

lusplaatide alla
• Moodustab elastse vett ja niiskust mitteläbi-

laskva kihi
• Sünteetilise kautšuki baasil
• Kiirelt kuivav
• Kollase värvusega
• Sobilik kasutamiseks köetavatel põrandatel
• Kõrge leelisekindlusega
• Väga hea töödeldavusega
• Tasapindade katmiseks ei vaja armeerimiskangast
• Ekspluatatsioonitemperatuur 0…+60 °C

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema kuiv, tugev ning pragudeta. Puhastada pind habrastest 
ja irduvatest kihtidest, tolmust, mustusest, õlist, värvijääkidest jms. Aluspind 
kruntida eelnevalt krundiga SAKRET OAD Elastic PRIMER. Põrandaküte tuleb 
välja lülitada vähemalt 2 ööpäeva enne veetõkkemastiksi pealekandmist. 

Töö käik
Esmalt tihendada ruumi nurgad, vuugid, trapi ümbrus ja läbiviigud, kleepides 
selleks hüdroisolatsiooni abil spetsiaalsed Sakreti tihenduslindid ning 
-elemendid. Pärast lintide ja elementide paigaldamist kanda kogu pinnale 
esimene hüdroisolatsioonikiht, alustades seintest, ning lasta kuivada 4–8 h. 
Kuivanud pinnale paigaldada teine hüdroisolatsioonikiht. Põrandale on 
soovitatav kanda mastiksit 3 kihti, seintele mitte vähem kui 2 kihti. Veetõk-
kemastiksi pealekandmiseks kasutada maalrirulli või laia pintslit. Põrandale 
võib hüdroisolatsioonimassi kanda ka pahtlilabida või hammaskellu abil, 
millega saavutatakse ühe pealekandmisega vajaliku paksusega veetõkkekiht. 
Kaetud pindu võib plaatida 12 tunni möödudes hüdroisolatsiooni paigalda-
misest plaatimissegudega Sakret FKe, Sakret FFK, Sakret FFKs ja Sakret FKW. 
Põrandakütte võib sisse lülitada 14 päeva möödumisel pärast plaatimistööde 
lõppu. Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur kasutusajal +10...+25 °C, 
vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilised andmed

Ühilduvad tooted:
Plaatimissegu FKE  Plaatimissegu FFK Plaatimissegu FKW

Vastavus standardile EN 14891:2012
Tõmbenakketugevus ≥ 0,5 N/mm² 
Pragude sildamisvõime ≥ 0,75 mm
Kuivamisaeg kuni 4 h ühes kihis, kuni 12 h enne katmist plaatidega
Kihi paksus min 0,4 mm (seinal), min 0,6 mm (põrandal)
Sideaine, lahusti sünteetiline kautšuk, vesi
Kulu 1,0–1,4 kg/m²
Ekspluatatsioonitemperatuur 0…+90 °C 
Töötemperatuur +10…+30 °C 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, vältida 

miinuskraade!
Pakend 1,5 kg, 5 kg, 10 kg ja 20 kg plastämbrid
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Hüdroisolatsiooni aluskrunt 
OAD Elastic PRIMER

Sideaine, lahusti lateks, vesi
Kuivamisaeg sõltuvalt õhutemperatuurist 30 min kuni 2 tundi   
Kulu 50–200 g/m²
Ekspluatatsioonitemperatuur 0…+90 °C 
Töötemperatuur +10…+30 °C 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, vältida 

miinuskraade!
Pakend 1 l, 3 l, 5 l, 10 l ja 20 l plastnõud

• Hüdroisolatsioonimassi OAD ELASTIC aluskrunt
• Kontsentraat, lahjendatav veega kuni 1 : 4
• Seintele ja põrandatele
• Mineraalsetele ja puitpindadele (nt OSB, vineer), 

kipsplaatidele
• Niisketesse siseruumidesse
• Kuivadesse siseruumidesse niiskustõkkekrundiks
• Kasutatav ka tolmutõkkena
• Lateksi sideainel
• Kõrge leelisekindlusega

Kasutamisjuhend
Aluspind peab olema kuiv ja stabiilne. Puhastada pind habrastest ja irduvatest 
kihtidest, mustusest, õlist, värvijääkidest, tolmust jms. Mineraalsete pindade 
kruntimiseks lahjendada veega 1 : 2 kuni 1 : 4 – mida poorsem materjal, seda 
rohkem lisada vett. Betoonpindade puhul lahjendada veega 1 : 4, kipspindade 
kruntimiseks lahjendada veega 1 : 3, puitpindade kruntimiseks lahjendada 
veega 1 : 1. Kanda pinnale maalrirulli või laia pintsli abil. Kruntida ühes kihis. 
Kuivamisaeg enne OAD ELASTIC’uga töötlemist 1–2 tundi.

Tehnilised andmed
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2-komponentne 
hüdroisolatsioon TCM

• Välis- ja sisetöödeks
• Tsemendi ja polümeeride sideainel
• Sobilik mineraalsete pindade katmiseks
• Horisontaal- ja vertikaalpindadele
• Sobilik niiskete siseruumide hüdroisolatsiooniks 

ning välistingimustes rõdudele, treppidele, 
vundamentidele, soklitele, keldritesse, heitvee-
reservuaaridesse, loomalautadesse jms

• Sobilik köetavatele põrandatele
• Vett mitteläbilaskev
• Tumehalli värvusega
• Elastne
• UV-kindel
• Külmakindel

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema kuiv ja stabiilne. Lubatavad aluspindade niiskustasemed 
on välja toodud toote tehnilisel lehel. Pind puhastada habrastest ja irduvatest 
kihtidest, mustusest, õlist, värvijääkidest jms. Aluspind kruntida krundiga TCM 
Primer. 

Töö käik
Valage puhtasse nõusse komponent B (vedelik), millesse segage komponent 
A (kuivsegu). Komponentide suhe on alati 1 : 3. Segage käsimikseriga 600 
p/min ühtlaseks tükivabaks massiks. Tarduma hakkavale materjalile vett 
mitte lisada! Pinnale kanda pintsli või pahtlilabida abil 1–2 mm paksune kiht. 
Teise kihi võib kanda pinnale 4–6 tunni möödumisel. Minimaalne toimiv kihi 
paksus peab jääma 2 mm. Valmis segatud hüdroisolatsioonimassi kasutusaeg 
on u 1 h. Hüdroisolatsiooniga kaetud pinda võib krohvida 24 h möödumisel, 
plaatida 7 ööpäeva möödudes. Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur 
kasutusajal +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinus-
kraade.

Tehnilised andmed

Ühilduvad tooted:
Plaatimissegu FKE  Plaatimissegu FFK Plaatimissegu FFKS

Vastavus standardile EN 1504-2:2005
Tõmbenakketugevus ≥ 1,9 N/mm² 
Tuletundlikkus C-s1, d0
Pragude sildamisvõime 2,5 mm
Positiivse ja negatiivse veesurve 
taluvus

min 1,5 bar

Kuivamisaeg 12 h enne katmist plaatidega
Kihi paksus toimiv kihi paksus 2 mm
Sideaine, lahusti tsement (komponent A), polümeeride lahus (kompo-

nent B)
Kulu 1,4 kg/m² (1 mm), 2,8 kg/m² (2 mm)
Ekspluatatsioonitemperatuur –40…+90 °C 
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, vältida 

miinuskraade!
Pakend 17,5 kg plastämber (12,5 kg komponent A + 5 kg 

komponent B)
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2-komponentse hüdroisolat-
siooni aluskrunt TCM PRIMER

Sideaine, lahusti polümeeride lahus, vesi
Kuivamisaeg sõltuvalt õhutemperatuurist 30 min kuni 2 tundi   
Kulu 150 g/m²
Ekspluatatsioonitemperatuur –40…+90 °C 
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, vältida 

miinuskraade!
Pakend 1 l, 5 l ja 10 l plastnõud

• Hüdroisolatsioonimassi TCM aluskrunt
• Mineraalsetele pindadele
• Kasutusvalmis, veega mitte lahjendatav
• Seintele ja põrandatele, vundamentidele, 

treppidele jpm
• Välis- ja sisetingimustes kasutamiseks
• Piimja värvusega
• Kõrge leelisekindlusega

Kasutamisjuhend
Aluspind peab olema kuiv ja stabiilne. Pind puhastada habrastest ja irduvatest 
kihtidest, mustusest, õlist, värvijääkidest, tolmust jms. Betoonpindade 
suhteline niiskusesisaldus ei tohi olla üle 90% RH. Kanda pinnale maalrirulli 
või laia pintsli abil. Kruntida ühes kihis. Kuivamisaeg enne hüdroisolatsiooni 
TCM pealekandmist 1–2 tundi.

Tehnilised andmed
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Veekindel hüdroisolatsiooni-
kangas SAKRET DIE 
Alternatiivne hüdroisolatsioonilahendus veetõk-
kemasside asemel välis- ja sisetöödeks

• Elastne veetõkkekangas sise- ja välistöödeks
• Kasutatav rõdude ja terrasside ning niiskete 

siseruumide, nagu duširuumid, vannitoad ja 
basseinid, hüdroisolatsioonikihi rajamiseks

• Sakreti hüdroisolatsioonisüsteemis kleebitav ja 
plaaditav plaatimissegudega FKe, FFK ja FFKs

• Kasutatav horisontaal- ja vertikaalpindadel
• Erivevatele mineraalsetele pindadele, anhüdriidpõrandatele, kipskar-

tongplaatidele
• Pärast aluspinnale kleepimist on kohe plaaditav!
• Vee- ja temperatuurikindlast kolmekihilisest membraanist
• Väga kõrge rebimiskindlusega
• Sobilik samuti stabiliseerunud pragunenud pindadele
• Veekindel (kannatab survet 3 bar)
• Leelisekindel
• UV-kindel
• Ekspluatatsioonitemperatuur –30…+90 °C
• Kanga paksus 1 mm
• Laius 1000 mm, pikkus 15 m
• Kaal 375 g/m2

• Pakend: 15 m2 rull 

• Termoplastilisest elastomeerist tihenduslint 
nurkade ja vuukide tihendamiseks hüdroisolat-
sioonisüsteemis

• Kõrge pingetaluvuse ja kemikaalikindlusega  
• Liimitav veetõkkemastiksi abil
• Sobilik pragude sildamiseks
• Sise- ja välistöödeks
• Veekindel
• Leelisekindel
• UV-kindel
• Ekspluatatsioonitemperatuur –30…+90 °C 
• Membraani paksus 0,7 mm
• Lindi laius 120 mm
• Kaal 43 g/jm
• Pakend: 10 m rull, 50 m rull

Elastne nurgatihenduslint 
SAKRET D
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Elastne iseliimuv 
nurgatihenduslint SAKRET AS 
• Termoplastilisest elastomeerist tihenduslint 

nurkade ja vuukide tihendamiseks hüdroisolat-
sioonisüsteemis

• Kõrge pingetaluvuse ja kemikaalikindlusega  
• Tagumisel küljel on iseliimuv riba, mis nakkub 

praktiliselt kõikidele materjalidele
• Eriti sobilik kasutamiseks kipskartongplaatide 

vuukidel
• Sobilik pragude sildamiseks
• Sisetöödeks
• Veekindel
• Leelisekindel
• UV-kindel
• Ekspluatatsioonitemperatuur –5…+60 °C 
• Membraani paksus 0,72 mm
• Lindi laius 120 mm
• Kaal 40 g/jm
• Pakend: 10 m rull

Sisenurga hüdroisolatsioon-
element  SAKRET DIN 
• Termoplastilisest elastomeerist sisenurga 

tihenduselement hüdroisolatsioonisüsteemile
• Kõrge pingetaluvuse ja kemikaalikindlusega  
• Liimitav veetõkkemastiksi abil
• Sisetöödeks
• Veekindel
• Leelisekindel
• UV-kindel
• Ekspluatatsioonitemperatuur –5…+90 °C
• Membraani paksus 0,6 mm
• Külje pikkus 117,5 mm
• Kaal 14 g/tk
• Pakendis 25 tk
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Välisnurga hüdroisolatsioon-
element SAKRET DEX 
• Termoplastilisest elastomeerist välisnurga 

tihenduselement hüdroisolatsioonisüsteemile
• Kõrge pingetaluvuse ja kemikaalikindlusega  
• Liimitav veetõkkemastiksi abil
• Sisetöödeks
• Veekindel
• Leelisekindel
• UV-kindel
• Ekspluatatsioonitemperatuur –5…+90 °C
• Membraani paksus 0,6 mm
• Külje pikkus 117,5 mm
• Kaal 14 g/tk
• Pakendis 25 tk

• Termoplastilisest elastomeerist läbiviikude 
tihendusmansett

• Kõrge pingetaluvuse ja kemikaalikindlusega  
• Kasutatav seintest välja ulatuvate veetorude 

ümbruse veetihedaks muutmiseks
• Liimitav veetõkkemastiksi abil
• Sisetöödeks
• Veekindel
• Leelisekindel
• UV-kindel
• Ekspluatatsioonitemperatuur –5…+90 °C
• Membraani paksus 0,83 mm
• Külje pikkused 120 mm
• Augu läbimõõt 15 mm
• Torudele diameetriga 17–20 mm
• Kaal 7,9 g/tk
• Pakendis 25 tk

Seinte läbiviikude tihendus-
mansett SAKRET DW
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Seinte läbiviikude tihendus-
mansett SAKRET DW+

Põrandatrapi tihendusmansett 
SAKRET DB
• Termoplastilisest elastomeerist tihendusmansett
• Kõrge pingetaluvuse ja kemikaalikindlusega  
• Liimitav aluspinnale veetõkkemastiksi või plaati-

missegu abil
• Sisetöödeks
• Veekindel
• Leelisekindel
• UV-kindel
• Ekspluatatsioonitemperatuur –5…+90 °C
• Membraani paksus 0,83 mm
• Mõõdud: 350 x 350 mm ja 425 x 425 mm
• Kaal 6,4 g ja 8,3 g/tk
• Pakendis 25 tk

• Termoplastilisest elastomeerist ja lateksist 
keskosaga läbiviikude tihendusmansett

• Kõrge pingetaluvuse ja kemikaalikindlusega  
• Kasutatav seintest välja ulatuvate veetorude 

ümbruse veetihedaks muutmiseks
• Lateksist keskosa tihendab toruümbruse 

veekindlaks ilma täiendavalt hüdroisolatsiooni-
massiga tihendamist

• Aluspinnale liimitav veetõkkemastiksi või plaatimissegu abil
• Sisetöödeks
• Veekindel
• Leelisekindel
• UV-kindel
• Ekspluatatsioonitemperatuur –5…+90 °C
• Membraani paksus: 0,83 mm
• Diameeter: 100 mm ja 150 mm
• Augu läbimõõt: 8 mm (100 mm diam. mansetil) ja 15 mm (150 mm 

diam. mansetil)
• Torudele diameetriga 17–35 mm ja 25–75 mm
• Kaal 7,9 ja 11 g/tk
• Pakendis 25 tk
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Jämedateraline lubipahtel SFP 

Survetugevus ≥ 0,57 N/mm²
Paindetugevus ≥ 0,56 N/mm²
Veeauru läbilaskvustegur µ ≥ 25 
Tera suurus kuni 0,5 mm
Sideaine hüdraatlubi, valge tsement
Kulu  1,3 kg kuivsegu / m² / 1 mm
Veevajadus 5,8 l / 20 kg
Kihi paksusele 2–6 mm
Kasutusaeg kuni 2 h
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 20 kg plastämbrid (alusel 16 tk)

Kuivpahtel fassaadide ja siseruumide viimistle-
miseks.

• Välis- ja sisetöödeks
• Seintele ja lagedele
• Kasutatav fassaadide ja siseseinte täite- või 

viimistluspahteldamiseks enne värvimist
• Kasutatav märgade, niiskete ja kuivade 

siseruumide viimistlemiseks
• Mineraalsetele pindadele (erinevad müürimaterjalid, lubi- ja 

lubi tsement krohviga krohvitud pindadele)
• Sobilik lubi- või silikaatvärviga värvitud pindade pahteldamiseks
• Välistingimustes üle värvitav lubi-, silikaat-, või silikoonvaikvärvidega
• Sisetingimustes üle värvitav ka akrüül- või lateksvärvidega
• Plastne
• Kõrge veeauru läbilaskvusega
• Hea lihvitavusega
• Väga hea töödeldavusega
• Valge värvusega

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema tugev, kuiv, stabiilne. Puhastada pudedatest ja irduvatest 
kihtidest, mustusest, sooladest, õlijääkidest. Eriti tihedad ja siledad pinnad 
eelnevalt karestada, värvitud pinnad kruntida sobiliku Sakreti krundiga. 
Mineraalsed pinnad kruntida krundiga Sakret SILICATE. Naket soodustab 
samuti aluspinna niisutamine. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud pahtel-
damiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne).

Töö käik
Kuivsegu segada külma veega puhtas anumas kuni ühetaolise massi tekkeni, 
pahtlisse ei tohi jääda segamata tükke. Lasta mördil u 3 minutit seista ning 
korrata segamist. Tarduma hakkavasse mörti vett mitte lisada! Segu kanda 
aluspinnale pahtlilabida abil kihi paksusega 2–6 mm. Pind tasandada ja siluda. 
Pahteldatud pindu saab töödelda plast-, kummihõõrutiga või liivapaberiga. 
Pahtli pind on vilditav. Soovitatav on pinna järelniisutus. Pahteldatud pind on 
viimistletav 3 päeva möödudes. Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur 
kasutusajal +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinus-
kraade.

Tehnilised andmed

Ühilduvad tooted:
Seguvispel WK ja MK
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Peeneteraline lubipahtel
SFP FINE 

Survetugevus ≥ 1 N/mm²
Paindetugevus ≥ 0,85 N/mm²
Veeauru läbilaskvustegur µ ≥ 24
Tera suurus kuni 0,12 mm
Sideaine hüdraatlubi, valge tsement
Kulu  1,0 kg kuivsegu / m² / 1 mm
Veevajadus 8,8 l / 20 kg
Kihi paksusele 1–3 mm
Kasutusaeg kuni 2 h
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 20 kg plastämbrid (alusel 16 tk)

Kuivpahtel fassaadide ja siseruumide viimistle-
miseks.

• Välis- ja sisetöödeks
• Seintele ja lagedele
• Kasutatav fassaadide ja siseseinte viimistluspah-

teldamiseks enne värvimist
• Kasutatav märgade, niiskete ja kuivade 

siseruumide viimistlemiseks
• Mineraalsetele pindadele (erinevad müürimaterjalid, lubi- ja 

lubitsement krohviga krohvitud pindadele)
• Sobilik lubi- või silikaatvärviga värvitud pindade pahteldamiseks
• Välistingimustes üle värvitav lubi-, silikaat- või silikoonvaikvärvidega
• Sisetingimustes üle värvitav ka akrüül- või lateksvärvidega
• Plastne
• Kõrge veeauru läbilaskvusega
• Hea lihvitavusega
• Väga hea töödeldavusega
• Valge värvusega

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema tugev, kuiv, stabiilne. Puhastada pudedatest ja irduvatest 
kihtidest, mustusest, sooladest, õlijääkidest. Eriti tihedad ja siledad pinnad 
eelnevalt karestada, värvitud pinnad kruntida sobiliku Sakreti krundiga. 
Mineraalsed pinnad kruntida krundiga Sakret SILICATE. Naket soodustab 
samuti aluspinna niisutamine. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud pahtel-
damiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne).

Töö käik
Kuivsegu segada külma veega puhtas anumas kuni ühetaolise massi tekkeni, 
pahtlisse ei tohi jääda segamata tükke. Lasta mördil u 3 minutit seista ning 
korrata segamist. Tarduma hakkavasse mörti vett mitte lisada! Segu kanda 
aluspinnale pahtlilabida abil kihi paksusega 1–3 mm. Pind tasandada ja siluda. 
Pahteldatud pindu saab töödelda plast-, kummihõõrutiga või liivapaberiga. 
Pahtli pind on vilditav. Soovitatav on pinna järelniisutus. Pahteldatud pind on 
viimistletav 3 päeva möödudes. Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur 
kasutusajal +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinus-
kraade.

Tehnilised andmed

Ühilduvad tooted:
Seguvispel WK ja MK
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Kasutusvalmis peenviimistlus-
pahtel LH 

Olek pasta
Täiteaine suurus kuni 0,25 mm
Värvus valge
pH tase 11–13
Sideaine poümeerid
Kulu 1,70 kg / 1 m² / 1 mm
Kihi paksusele 0,5–4 mm
Kuivamisaeg 1–1,5 h enne lihvimist
RYL koormusklassid RL 01 kuni RL 03
Töötemperatuur +15…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis tempera-

tuuril +5…+30 °C 
Pakend 1 kg, 8 kg, 15 kg, 28 kg plastämbrid 

• Sisetöödeks seintele ja lagedele
• Kuivadesse ruumidesse
• Käsitsi pealekandmiseks
• Kipskartongplaatidele
• OSB plaatidele ja vineerile
• Krohvile, betoonile, värvitud pindadele
• Pahteldamiseks õhukese kihina
• Sobib vuukide täitmiseks koos vuugivõrguga
• Polümeersideainel
• Valge
• Väga kergelt lihvitav, ei tolma
• Peenviimistluseks enne värvimist, tapeetimist jms

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema stabiilne, kuiv, puhastatud irduvatest kihtidest ja 
tolmust. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud pahteldamiseks (metall-
pinnad, aknaraamid, klaasid jne). Aluspinnad kruntida sobiliku Sakreti 
krundiga. Eelnevalt värvitud pinnad on soovitatav karestada.

Töö käik
Kanda aluspinnale pahtlilabidaga 0,5–4 mm kihina ja tasandada. Pärast 
kuivamist lihvida liivapaberiga (tera suurusega 150–240 tm). Defektide või 
ebatasasuste katmiseks kanda peale uus kiht. Kuivamisaeg enne järgmise kihi 
pealekandmist u 1 h, enne värvimist 12 h. Aluspinna ja keskkonna temperatuur 
värvimise ja kuivamise ajal peab olema +15...+30 °C ning suhteline õhuniiskus 
ei tohi olla üle 80%. Liiga kõrge või madal õhutemperatuur ja tõmbetuul 
siseruumides võivad põhjustada pahtlikihi ebakvaliteetse kuivamise.

Tehnilised andmed

Ühilduvad tooted:
Seguvispel WK ja MK
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Kasutusvalmis pritspahtel SP 

Olek pasta
Täiteaine suurus kuni 0,25 mm
Värvus valge
pH tase 11–13
Sideaine polümeerid
Kulu 1,5 kg / 1 m² / 1 mm
Kihi paksusele 0,5–3 mm
Kuivamisaeg 1–1,5 h enne lihvimist
RYL koormusklassid RL 01 kuni RL 03
Töötemperatuur +15…+25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis tempe-

ratuuril +5…+30 °C 
Pakend 25 kg kilekott (alusel 20 tk) 

• Sisetöödeks seintele ja lagedele
• Kuivadesse ruumidesse
• Pahtlipritsiga pealekandmiseks
• Kipskartongplaatidele
• OSB plaatidele ja vineerile
• Krohvile, betoonile, värvitud pindadele
• Pahteldamiseks õhukese kihina
• Valge
• Väga kergelt lihvitav, ei tolma
• Peenviimistluseks enne värvimist, tapeetimist jms

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema stabiilne, kuiv, puhastatud irduvatest kihtidest ja 
tolmust. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud pahteldamiseks (metall-
pinnad, aknaraamid, klaasid jne). Aluspinnad kruntida sobiliku Sakreti 
krundiga. Eelnevalt värvitud pinnad on soovitatav karestada. 
Töö käik
Kanda peale pahtlipritsiga, soovitatav pahtlipritsi düüsi suurus 651 või 661, 
pind tasandada. Pärast kuivamist lihvida liivapaberiga (tera suurusega 150–240 
tm). Defektide või ebatasasuste katmiseks kanda peale uus kiht. Kuivamisaeg 
enne järgmise kihi pealekandmist u 1 h, enne värvimist 12 h. Aluspinna ja 
keskkonna temperatuur värvimise ja kuivamise ajal peab olema +10...+25 °C 
ning suhteline õhuniiskus ei tohi olla üle 80%. Liiga kõrge või madal õhutem-
peratuur ja tõmbetuul siseruumides võivad põhjustada pahtlikihi ebakvali-
teetse kuivamise.

Tehnilised andmed
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Lubitsementpahtel peen vii-
mistlemiseks CC 

Survetugevus ≥ 4 N/mm²
Paindetugevus ≥ 1,3 N/mm²
Tera suurus kuni 0,12 mm
Sideaine hüdraatlubi, valge tsement
Kulu 1,43 kg kuivsegu / m² / 1 mm
Veevajadus 3,1 l / 10 kg
Kihi paksusele 1–3 mm
Kasutusaeg kuni 1 h
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 10 kg plastämbrid (alusel 33 tk)

Kuivpahtel fassaadide ja märgade ruumide 
peenviimistlemiseks.

• Välis- ja sisetöödeks
• Mineraalsetele aluspindadele
• Seintele, lagedele
• Fassaadidele, soklitele 
• Niisketesse ja kuivadesse ruumidesse
• Kihi paksusele kuni 3 mm
• Valge värvusega
• Hästi lihvitav
• Peenviimistluseks enne värvimist, tapeetimist jms

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema tugev, kuiv, stabiilne. Puhastada pudedatest ja irduvatest 
kihtidest, mustusest, sooladest, õlijääkidest. Eriti tihedad ja siledad pinnad 
eelnevalt karestada. Aluspinnad kruntida sobiliku Sakreti krundiga. Naket 
soodustab samuti aluspinna niisutamine. Kinni katta kohad, mis ei ole ette 
nähtud pahteldamiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne).

Töö käik
Kuivsegu segada külma veega puhtas anumas kuni ühetaolise massi tekkeni, 
pahtlisse ei tohi jääda segamata tükke. Lasta mördil u 3 minutit seista ning 
korrata segamist. Tarduma hakkavasse mörti vett mitte lisada! Segu kanda 
aluspinnale pahtlilabida abil kihi paksusega 1–3 mm. Pind tasandada ja siluda. 
Pahteldatud pindu saab töödelda plast-, kummihõõrutiga või liiva pabe-
riga.  Pahtli pind on vilditav. Soovitatav on pinna järelniisutus. Pahteldatud 
pind on värvitav vähemalt 24 h möödudes. Optimaalne aluspinna ja 
välisõhu temperatuur kasutusajal +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C 
temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilised andmed
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Mineraalne sisetööde viimist-
luspahtel FIN+ 

Tera suurus kuni 0,2 mm
Sideaine hüdraatlubi, valge tsement
Kulu  1,2 kg kuivsegu / m² / 1 mm
Veevajadus 1,4 l / 4 kg
Kihi paksusele 1–3 mm
Kasutusaeg kuni 1 h
Töötemperatuur +5…+25 °C 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 4 kg paberkotid

• Sisetöödeks
• Mineraalsetele aluspindadele
• Seintele ja lagedele
• Niisketesse ja kuivadesse ruumidesse
• Kihi paksusele kuni 3 mm
• Valget värvi
• Hea lihvitavusega
• Peenviimistluseks enne värvimist, tapeetimist 

jms

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema tugev, kuiv, stabiilne. Puhastada pudedatest ja irduvatest 
kihtidest, mustusest, sooladest, õlijääkidest. Eriti tihedad ja siledad pinnad 
eelnevalt karestada. Aluspinnad kruntida sobiliku Sakreti krundiga. Naket 
soodustab samuti aluspinna niisutamine. Kinni katta kohad, mis ei ole ette 
nähtud pahteldamiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne).

Töö käik
Kuivsegu segada külma veega puhtas anumas kuni ühetaolise massi tekkeni, 
pahtlisse ei tohi jääda segamata tükke. Lasta mördil u 3 minutit seista ning 
korrata segamist. Tarduma hakkavasse mörti vett mitte lisada! Segu kanda 
aluspinnale pahtlilabida abil kihi paksusega 1–3 mm. Pind tasandada ja siluda. 
Pahteldatud pindu saab töödelda plast-, kummihõõrutiga või liiva pabe-
riga.  Pahtli pind on vilditav. Soovitatav on pinna järelniisutus. Pahteldatud 
pind on värvitav vähemalt 24 h möödudes. Optimaalne aluspinna ja 
välisõhu temperatuur kasutusajal +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C 
temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilised andmed
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LIHVIMISTÖÖRIISTAD 

Pahtli lihvimiskomplekt tasapindadele PAR-80090 
tootjalt Loutil Parfait. Seintele ja lagedele. Mõõdud 20 
× 20 cm. Ühendub tolmuimejaga. Komplekti kuulub 
pikendusvarras (2 × 1 m), lihvimistald ja liivapaberid 
2 × 3 tk (peene- ja jämedateraline paber).

Nurgalihvimiskomplekt PAR-80091 tootjalt Loutil 
Parfait. Ühendub tolmuimejaga. Mõõdud 9 × 42 cm. 
Komplekti kuulub pikendusvarras (2 × 1 m), nurgalih-
vimisklotsid 2 × 2 tk (peene- ja jämedateraline).

Pahtli lihvimistald tasapindadele PAR-1357000 tootjalt 
Loutil Parfait. Seintele ja lagedele. Ühendub tolmu -
imejaga. Mõõdud 20 × 20 cm.

Nurgalihvimistald PAR-1360000 tootjalt Loutil Parfait. 
Ühendub tolmuimejaga. Mõõdud 9 × 42 cm.

Takjakinnitusega vahetatavad liivapaberid 20 × 20 
cm (pakis 8 tk) ning nurgalihvimisklotsid (pakis 2 tk). 
Jäme- ja peenlihvimiseks (roheline ja pruun).
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Kruntvärv SAKRET ECONOM

Sideaine, lahusti koakrüülpolümeerid, vesi
Läikeaste täismatt
Märghõõrdekindlus 4. klass (EN 13300)
RYL 2012 koormusklass RL 01...RL 02
Lenduvate orgaaniliste ühendite 
(VOC) hulk

1 g/l

Kulu 8–10 m²/l sile pind, 6–8 m²/l pahteldatud pind, kipsplaat
Kuivamisaeg Tolmukuiv – 1 h, üle värvitav – kuni 2 h
Töötemperatuur +7…+25 °C 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 10 l ja 20 l plastämbrid

• Sisetöödeks
• Vesialuseline akrüülkruntvärv
• Täismatt
• Valge värvusega, toonitav
• Kuivade ja niiskete siseruumide seinte ja lagede 

kruntimiseks enne värvimist
• Ökonoomne suuremahuliste värvimistööde 

puhul
• Hea katvusega
• Ökoloogiliselt puhas
• Kasutatav värvimata ja eelnevalt värvitud pindadel

Aluspinna ettevalmistamine
Pind puhastada mustusest, kooruvatest ja pudedatest osakestest, õlist ja 
tolmust. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud värvimiseks (metallpinnad, 
aknaraamid, klaasid jne). Äsja valatud betoonpindu võib kruntida 2–4 nädala 
möödumisel betoonitööde lõppemisest. 

Töö käik
Enne kasutamist hoolikalt segada. Kanda pinnale pintsli, maalrirulli või 
värvipihusti abil ühekordse kihina. Poorsete pindade kruntimisel lahjendada 
veega (kuni 10% mahust). Töötemperatuur peab värvimise ja kuivamise ajal 
olema +7...+25 °C ning suhteline õhuniiskus ei tohi olla üle 80%. Liiga kõrge 
õhutemperatuur ja tõmbetuul siseruumides võivad põhjustada krundikihi 
ebakvaliteetse kuivamise.

Tehnilised andmed
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Kruntvärv SAKRET PROF

Sideaine, lahusti koakrüülpolümeerid, vesi
Läikeaste täismatt
Märghõõrdekindlus 4. klass (ISO 11998 / EN 13300)
Pesemiskindlus (SFS 3755) vähemalt 700 tsüklit
RYL 2012 koormusklass RL 01...RL 02
Lenduvate orgaaniliste ühendite 
(VOC) hulk

1 g/l

Kulu 8–11 m²/l sile pind, 7–9 m²/l pahteldatud pind, kipsplaat
Kuivamisaeg tolmukuiv – 1 h, üle värvitav – kuni 2 h
Töötemperatuur +7…+25 °C 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 10 l ja 20 l plastämbrid

• Sisetöödeks
• Vesialuseline akrüülkruntvärv
• Täismatt
• Erevalge värvusega, toonitav
• Kuivade ja niiskete siseruumide seinte ja lagede 

kruntimiseks enne värvimist
• Väga hea katvusega
• Ökoloogiliselt puhas
• Kasutatav värvimata ja eelnevalt värvitud pindadel

Aluspinna ettevalmistamine
Pind puhastada mustusest, kooruvatest ja pudedatest osakestest, õlist ja 
tolmust. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud värvimiseks (metallpinnad, 
aknaraamid, klaasid jne). Äsja valatud betoonpindu võib kruntida 2–4 nädala 
möödumisel betoonitööde lõppemisest. 

Töö käik
Enne kasutamist hoolikalt segada. Kanda pinnale pintsli, maalrirulli või 
värvipihusti abil ühekordse kihina. Poorsete pindade kruntimisel lahjendada 
veega (kuni 10% mahust). Töötemperatuur peab värvimise ja kuivamise ajal 
olema +7...+25 °C ning suhteline õhuniiskus ei tohi olla üle 80%. Liiga kõrge 
õhutemperatuur ja tõmbetuul siseruumides võivad põhjustada krundikihi 
ebakvaliteetse kuivamise.

Tehnilised andmed
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Täismatt pestav lae- ja 
seinavärv SAKRET 3

Sideaine, lahusti koakrüülpolümeerid, vesi
Läikeaste täismatt 
Märghõõrdekindlus 4. klass (ISO 11998 / EN 13300)
Pesemiskindlus (SFS 3755) vähemalt 2000 tsüklit
RYL 2012 koormusklass RL 01...RL 02
Lenduvate orgaaniliste ühendite 
(VOC) hulk

1 g/l

Kulu 12–15 m²/l sile pind, 9–12 m²/l pahteldatud pind, 
kipsplaat

Kuivamisaeg Tolmukuiv – 1 h, üle värvitav – kuni 2 h
Töötemperatuur +7…+25 °C 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 0,9 l, 2,7 l , 9 l, 18 l ämbrid

• Sisetöödeks
• Vesialuseline akrüülvärv
• Täismatt
• Toonitav A-baas
• Kuivade siseruumide lagede ja seinte 

värvimiseks
• Sobilik ka värvitavale tapeedile 
• Aeglustatud kuivamisega, mis lihtsustab lagede ühtlase värvkatte 

saavutamist
• Väga hea katvusega
• Ökoloogiliselt puhas
• Kasutatav värvimata ja eelnevalt värvitud pindadel

Aluspinna ettevalmistamine
Pind puhastada mustusest, kooruvatest ja pudedatest osakestest, õlist ja 
tolmust. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud värvimiseks (metallpinnad, 
aknaraamid, klaasid jne). Seinad kruntida eelnevalt Sakreti kruntvärviga 
Econom või Prof. Äsja valatud betoonpindu võib värvida 2–4 nädala 
möödumisel betoonitööde lõppemisest. 

Töö käik
Enne kasutamist hoolikalt segada. Kanda pinnale pintsli, maalrirulli või 
värvipihusti abil ühekordse kihina. Esimese kihi jaoks võib värvi lahjendada 
veega kuni 10% mahust. Lagesid tuleb värvida valguse langemise suunas. 
Teise kihi värvi võib peale kanda pärast 2 tunni möödumist. Töötemperatuur 
peab värvimise ja kuivamise ajal olema +7...+25 °C ning suhteline õhuniiskus 
ei tohi olla üle 80%. Liiga kõrge õhutemperatuur ja tõmbetuul siseruumides 
võivad põhjustada värvikihi ebakvaliteetse kuivamise.

Tehnilised andmed
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Matt pestav seinavärv 
SAKRET 7

Sideaine, lahusti koakrüülpolümeerid, vesi
Läikeaste matt 
Märghõõrdekindlus 2. klass (ISO 11998 / EN 13300)
Pesemiskindlus (SFS 3755) vähemalt 5000 tsüklit
RYL 2012 koormusklass RL 03
Lenduvate orgaaniliste ühendite 
(VOC) hulk

1 g/l

Kulu 11–13 m²/l sile pind, 8–10 m²/l pahteldatud pind, 
kipsplaat

Kuivamisaeg Tolmukuiv – 1 h, üle värvitav – kuni 2 h
Töötemperatuur +7…+25 °C 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 0,9 l, 2,7 l , 9 l, 18 l ämbrid

• Sisetöödeks
• Vesialuseline akrüülvärv
• Matt
• Pestav
• Toonimisbaasid A ja C
• Kuivade siseruumide seinte värvimiseks
• Väga hea katvusega
• Ökoloogiliselt puhas
• Kasutatav värvimata ja eelnevalt värvitud pindadel

Aluspinna ettevalmistamine
Pind puhastada mustusest, kooruvatest ja pudedatest osakestest, õlist ja 
tolmust. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud värvimiseks (metallpinnad, 
aknaraamid, klaasid jne). Seinad kruntida eelnevalt Sakreti kruntvärviga 
Econom või Prof. Äsja valatud betoonpindu võib värvida 2–4 nädala 
möödumisel betoonitööde lõppemisest. 

Töö käik
Enne kasutamist hoolikalt segada. Kanda pinnale pintsli, maalrirulli või 
värvipihusti abil ühekordse kihina. Esimese kihi jaoks võib värvi lahjendada 
veega kuni 10% mahust.  Teise kihi värvi võib peale kanda pärast 2 tunni 
möödumist. Töötemperatuur peab värvimise ja kuivamise ajal olema 
+7...+25 °C ning suhteline õhuniiskus ei tohi olla üle 80%. Liiga kõrge õhutem-
peratuur ja tõmbetuul siseruumides võivad põhjustada värvikihi ebakvali-
teetse kuivamise.
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Poolmatt pestav seinavärv 
SAKRET 12

Sideaine, lahusti koakrüülpolümeerid, vesi
Läikeaste poolmatt (läikeaste 12)
Märghõõrdekindlus 1. klass (ISO 11998 / EN 13300)
Pesemiskindlus (SFS 3755) vähemalt 10 000 tsüklit
RYL 2012 koormusklass RL 03...RL 04
Lenduvate orgaaniliste ühendite 
(VOC) hulk

1 g/l

Kulu 10–12 m²/l sile pind, 7–9 m²/l pahteldatud pind, 
kipsplaat

Kuivamisaeg Tolmukuiv – 1 h, üle värvitav – kuni 2 h
Töötemperatuur +7…+25 °C 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l ämbrid

• Sisetöödeks
• Vesialuseline akrüülvärv
• Poolmatt
• Pestav
• Toonitav A-baas
• Kuivade siseruumide seinte värvimiseks
• Väga hea katvusega
• Ökoloogiliselt puhas
• Kasutatav värvimata ja eelnevalt värvitud pindadel
• Eriti sobilik tihedat pesu vajavatele seintele (lastetoad, köögid, 

kooliruumid jne)

Aluspinna ettevalmistamine
Pind puhastada mustusest, kooruvatest ja pudedatest osakestest, õlist ja 
tolmust. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud värvimiseks (metallpinnad, 
aknaraamid, klaasid jne). Seinad kruntida eelnevalt Sakreti kruntvärviga 
Econom või Prof. Äsja valatud betoonpindu võib värvida 2–4 nädala 
möödumisel betoonitööde lõppemisest. 

Töö käik
Enne kasutamist hoolikalt segada. Kanda pinnale pintsli, maalrirulli või 
värvipihusti abil ühekordse kihina. Esimese kihi jaoks võib värvi lahjendada 
veega kuni 10% mahust.  Teise kihi värvi võib peale kanda pärast 2 tunni 
möödumist. Töötemperatuur peab värvimise ja kuivamise ajal olema 
+7...+25 °C ning suhteline õhuniiskus ei tohi olla üle 80%. Liiga kõrge õhutem-
peratuur ja tõmbetuul siseruumides võivad põhjustada värvikihi ebakvali-
teetse kuivamise.
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13

SI
SE

VÄ
RV

ID
 

137

Poolmatt pestav seinavärv 
SAKRET 20

Sideaine, lahusti koakrüülpolümeerid, vesi
Läikeaste poolmatt (läikeaste 20)
Märghõõrdekindlus 1. klass (ISO 11998 / EN 13300)
Pesemiskindlus (SFS 3755) vähemalt 10 000 tsüklit
RYL 2012 koormusklass RL 03...RL 04
Lenduvate orgaaniliste ühendite 
(VOC) hulk

1 g/l

Kulu 8–10 m²/l sile pind, 7–9 m²/l pahteldatud pind, kipsplaat
Kuivamisaeg Tolmukuiv – 1 h, üle värvitav – kuni 2 h
Töötemperatuur +7…+25 °C 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 0,9 l, 2,7 l , 9 l, 18 l ämbrid

• Sisetöödeks
• Vesialuseline akrüülvärv
• Poolmatt
• Pestav
• Toonimisbaasid A ja C
• Kuivade siseruumide seinte värvimiseks
• Väga hea katvusega
• Ökoloogiliselt puhas
• Kasutatav värvimata ja eelnevalt värvitud pindadel
• Eriti sobilik tihedat pesu vajavatele seintele (lastetoad, köögid, 

kooliruumid jne)

Aluspinna ettevalmistamine
Pind puhastada mustusest, kooruvatest ja pudedatest osakestest, õlist ja 
tolmust. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud värvimiseks (metallpinnad, 
aknaraamid, klaasid jne). Seinad kruntida eelnevalt Sakreti kruntvärviga 
Econom või Prof. Äsja valatud betoonpindu võib värvida 2–4 nädala 
möödumisel betoonitööde lõppemisest. 

Töö käik
Enne kasutamist hoolikalt segada. Kanda pinnale pintsli, maalrirulli või 
värvipihusti abil ühekordse kihina. Esimese kihi jaoks võib värvi lahjendada 
veega kuni 10% mahust.  Teise kihi värvi võib peale kanda pärast 2 tunni 
möödumist. Töötemperatuur peab värvimise ja kuivamise ajal olema 
+7...+25 °C ning suhteline õhuniiskus ei tohi olla üle 80%. Liiga kõrge õhutem-
peratuur ja tõmbetuul siseruumides võivad põhjustada värvikihi ebakvali-
teetse kuivamise.

Tehnilised andmed
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Niiskuskindel poolmatt 
seinavärv SAKRET WET

Sideaine, lahusti koakrüülpolümeerid, vesi
Läikeaste poolmatt (läikeaste 15)
Märghõõrdekindlus 1. klass (ISO 11998 / EN 13300)
Pesemiskindlus (SFS 3755) vähemalt 10 000 tsüklit
RYL 2012 koormusklass RL 04...RL 06
Lenduvate orgaaniliste ühendite 
(VOC) hulk

1 g/l

Kulu 8–10 m²/l sile pind, 7–9 m²/l pahteldatud pind, kipsplaat
Kuivamisaeg Tolmukuiv – 1 h, üle värvitav – kuni 2 h
Töötemperatuur +7…+25 °C 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 0,9 l, 2,7 l ,9 l ämbrid

• Vesialuseline niiskuskindel akrüülvärv
• Poolmatt
• Pestav
• Sisetöödeks
• Toonimisbaasid A ja C
• Antibakteriaalsete ja hallitusevastaste 

lisanditega
• Niiskete ja kuivade siseruumide seinte ja lagede värvimiseks
• Eriti sobilik haiglate, laste- ja õppeasutuste, köökide, pesemisruumide, 

sanitaarruumide ja üldkasutatavate hoonete siseruumide värvimiseks 
• Ökoloogiliselt puhas
• Kasutatav värvimata ja eelnevalt värvitud pindadel

Aluspinna ettevalmistamine
Pind puhastada mustusest, kooruvatest ja pudedatest osakestest, õlist ja 
tolmust. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud värvimiseks (metallpinnad, 
aknaraamid, klaasid jne). Seinad kruntida eelnevalt Sakreti kruntvärviga 
Econom või Prof. Äsja valatud betoonpindu võib värvida 2–4 nädala 
möödumisel betoonitööde lõppemisest. 

Töö käik
Enne kasutamist hoolikalt segada. Kanda pinnale pintsli, maalrirulli või 
värvipihusti abil ühekordse kihina. Esimese kihi jaoks võib värvi lahjendada 
veega kuni 10% mahust.  Teise kihi värvi võib peale kanda pärast 2 tunni 
möödumist. Töötemperatuur peab värvimise ja kuivamise ajal olema 
+7...+25 °C ning suhteline õhuniiskus ei tohi olla üle 80%. Liiga kõrge õhutem-
peratuur ja tõmbetuul siseruumides võivad põhjustada värvikihi ebakvali-
teetse kuivamise.

Tehnilised andmed
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Hallituse, samblike ja vetikate 
tõrjevahend FR

• Kasutamiseks välistingimuses
• Hävitab enamiku hallituse, samblike ja vetikate 

kasvukolooniad
• Läbipaistev
• Lihtsa järeltöötlusega
• Betoon-, krohv-, plast-, plekkpindadele, värvitud 

pindadele

Kasutamisjuhend
Esmalt puhastada aluspind biotsiidsest kasvust survepesu või käsitsi pesemise 
teel. Samblikud eemaldada esmalt mehaaniliselt, kuid mitte kasutada selleks 
traatharja. Vahendit kanda kuivanud pinnale maalrirulli, pintsli või pihustiga nii 
palju, kui pind suudab imada. Pärast vahendi kuivamist töödeldud pinda mitte 
pesta, võib kohe värvida. Vältida aluspindade vahendiga töötlemist sademete 
ajal. Õhu-ja aluspinnatemperatuur ei või olla madalam kui +5 °C. Vahend on 
kasutusvalmis, mitte lahjendada veega.

Tehnilised andmed
Olek läbipaistev vedelik
Keemiline koostis sisaldab 2-oktüül-2N-isotiasolon-3, lahjendi – vesi 
Tihedus 0,995–1,005 g/cm³
Kulu 4–6 m2/l, sõltuvalt aluspinna imavusest
Töötemperatuur +5…+30 °C 
Säilivusaeg 36 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, hoida 

külma eest 
Pakend 1 l, 5 l, 10  l plastpakend
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Olek roheline vedelik
Sideaine, lahjendi polümeerid, vesi 
pH 9–10
Kulu 150–250 ml/m² sõltuvalt aluspinna imavusest
Töötemperatuur +5…+30 °C 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, hoida 

külma eest 
Pakend 1 l, 5 l, 10  l, 20 l plastpakend, 200 l plastvaat

Ehituskrunt BG

• Sise- ja välistöödeks
• Seintele, lagedele ja põrandatele
• Mineraalsetele materjalidele, kipsplaatidele
• Kasutamiseks enne pahteldamis-, tapeetimis-, 

krohvimis-, plaatimis- ja värvimistöid
• Parandab aluspinna nakkuvust
• Vähendab ja ühtlustab aluspinna imavusvõimet
• Kasutusvalmis
• Veepõhine, ei sisalda lahusteid
• Rohelise värvusega

Kasutamisjuhend
Krunditav aluspind peab olema puhas ja kuiv. Pinnad puhastada irduvatest 
osakestest, õlist, mustusest, tolmust ja kooruvast värvist. Enne kasutamist 
segada või loksutada. Krunt kanda aluspinnale lahjendamata kujul pintsli, 
maalrirulli või pihustiga. Sõltuvalt imavusest kanda aluspinnale 1–2 kihti. 
Kuivamisaeg sõltuvalt aluspinna ja õhutemperatuurist 30 min kuni 2 h. 
Töövahendid pesta veega kohe pärast kruntimist.

Tehnilised andmed
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Kvartsnakkekrunt QG

• Sise- ja välistöödeks
• Seintele, põrandatele ja lagedele
• Sisaldab kvartsliiva, moodustab kareda 

nakkepinna
• Mineraalsetele aluspindadele, kipsplaadile, 

glasuurplaadile, värvitud pindadele ja puitplaa-
tidele

• Nakke parandamiseks enne krohvimis-, pahteldamis- ja plaatimistöid
• Toonituna eriti sobilik kasutamiseks dekoratiivkrohvi Sakret GAP 

nakkekrundina
• Kasutusvalmis, võib lahjendada veega kuni 10% mahust
• Veepõhine, ei sisalda lahusteid
• Valge värvusega, toonitav

Kasutamisjuhend
Krunditav aluspind peab olema puhas ja kuiv. Pinnad puhastada irduvatest 
osakestest, õlist, mustusest, tolmust ja kooruvast värvist. Enne kasutamist 
hoolikalt läbi segada. Krunt kanda aluspinnale pintsli või maalrirulliga. 
Vajaduse korral võib krunti lahjendada veega (kuni 10% mahust). Sõltuvalt 
vajadusest kanda aluspinnale 1-2 kihti. Kuivamisaeg sõltuvalt aluspinna 
ja õhutemperatuurist 30 min – 2 h. Töövahendid pesta veega kohe pärast 
kruntimist.

Tehnilised andmed
Olek pastataoline mass
Sideaine, lahjendi polümeerid, vesi 
pH 8–9
Kulu 150–300 g/m² sõltuvalt pealekandmisest
Töötemperatuur +5…+30 ºC 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, hoida 

külma eest 
Pakend 1,5 kg, 5 kg, 15 kg, 30 kg plastpakend
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Nakkekrunt/niiskustõke 
(kontsentraat) UG

• Sise- ja välistöödeks
• Seintele, põrandatele ja lagedele
• Mineraalsetele aluspindadele, kipsplaadile ja 

puidule
• Nakke parandamiseks ja niiskustõkkeks enne 

krohvimis-, pahteldamis-, põrandavalu- ja plaati-
mistöid

• Vähendab ja ühtlustab aluspinna imavusvõimet
• Kontsentraat, lahjendatav veega kuni 1 : 5
• Veepõhine, ei sisalda lahusteid
• Kollase värvusega

Kasutamisjuhend
Krunditav aluspind peab olema puhas ja kuiv. Pinnad puhastada irduvatest 
osakestest, õlist, mustusest, tolmust ja kooruvast värvist. Enne kasutamist 
segada või loksutada. Isetasanduvate põrandasegude nakkekrundina kasuta-
miseks lahjendada veega vahekorras 1 : 3. Seinte kruntimiseks enne krohvimist 
ja pahteldamist lahjendada krunt veega vahekorras 1 : 4 – 1 : 5. Puitpindadele 
kanda lahjendamata kujul. Kipsplaatide kruntimiseks lahjendada krunt veega 
vahekorras 1 : 2. Krunt kanda aluspinnale pintsli, maalrirulli või pihustiga. 
Sõltuvalt imavusest kanda aluspinnale 1-2 kihti. Kuivamisaeg sõltuvalt 
aluspinna ja õhutemperatuurist 30 min – 2 h. Töövahendid pesta veega kohe 
pärast kruntimist.

Tehnilised andmed

Olek kollakas vedelik
Sideaine, lahjendi polümeerid, vesi 
pH 9–10
Kulu 50–250 g/m² sõltuvalt lahjendamisest ja pealekand-

misest
Töötemperatuur +5…+30 ºC 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, hoida 

külma eest 
Pakend 1 l, 5 l, 10 l  ja 25 l plastpakend, 200 l plastvaat
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Süvakrunt/tolmupidur TGW

• Sise- ja välistöödeks
• Veeauru läbilaskev
• Tugevdab pudedat aluspinda
• Süvaimmutava toimega, seob hästi tolmu
• Mineraalsetele pindadele, lubikrohvile, paekivile, 

kipskartongplaadile, eriti sobilik poorbetoonile
• Seintele ja lagedele
• Kasutamiseks enne pahteldamis-, tapeetimis-, krohvimis-, plaatimis-, 

värvimistöid
• Piimjas, kuivades läbipaistev
• Kasutusvalmis
• Veepõhine, ei sisalda lahusteid

Kasutamisjuhend
Krunditav aluspind peab olema puhas ja kuiv. Pinnad puhastada irduvatest 
osakestest, õlist, mustusest, tolmust ja kooruvast värvist. Enne kasutamist 
segada või loksutada. Krunt kanda aluspinnale lahjendamata kujul pintsli, 
maalrirulli või pihustiga. Sõltuvalt imavusest kanda aluspinnale 1-2 kihti. 
Kuivamisaeg sõltuvalt aluspinna ja õhutemperatuurist 30 min kuni 2 h. 
Töövahendid pesta veega kohe pärast kruntimist.

Tehnilised andmed
Olek piimjas vedelik
Sideaine, lahjendi polümeerid, vesi 
pH 8–9
Kulu 200–300 ml/m² sõltuvalt aluspinna imavusest
Töötemperatuur +5…+30 °C 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, hoida 

külma eest 
Pakend 1 l, 5 l, 10 l  ja 20 l plastpakend, 200 l plastvaat
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Külmumisvastane lisand AF

• Kasutatav tsementi sisaldavates segudes 
(müürisegud, krohvisegud) ja betoonides

• Kasutatav lisandina külmakraadidel 0…–20 °C
• Alandab segus oleva vee külmumistemperatuuri
• Kiirendab betooni või tsementsegu kivistumis-

protsessi
• Ei sisalda kloori ioone, võib kasutada raud  -

betoonis  

Kasutamisjuhend
Enne lisandi betooni sisse lisamist soovitame teha betoneeritava pinna 
termilise arvestuse. Järgida talvistes tingimustes ehitussegude kasutamise 
nõudeid. Betoneeritud pinnad katta kohe vett ja soojust isoleeriva kattega. 
Lisand tuleb lisada soojale (+20 °C) veele, millesse puistatakse kuivsegu.

Tehnilised andmed
Olek pruunikas vedelik
Keemiline koostis naatriumformiaadi ja tiosulfaadi lahus 
Tihedus 1,1–1,13 g/cm³
Kuivaine jääk 20–22%
Kulu temperatuuril 0…–5 °C 3% tsemendi kogusest segus = 25 ml / 1 kg tsemendi 

kohta
Kulu temperatuuril –5…–10 °C 4% tsemendi kogusest segus = 33 ml / 1 kg tsemendi 

kohta
Kulu temperatuuril –10…–20 °C 6% tsemendi kogusest segus = 50 ml / 1 kg tsemendi 

kohta
Säilivusaeg 36 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, ei ole 

külmakartlik 
Pakend 1 l, 5 l, 10 l  ja 25 l plastpakend, 1100 kg plastkonteiner
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Superplastifikaator betoonile 
LP-3

• Tagab betoonile pika aja jooksul hea voolavuse
• Plastifitseerumise tase alates S1 kuni S5
• Vähendab oluliselt vee vajadust segus
• Tagab betooni kiire survetugevuse kasvu 48 

tunni jooksul
• Lisandiga betoon on kergemini pumbatav või 

valatav
• Betoonkonstruktsioonide ja -elementide valmistamiseks
• Kasutamiseks ka müürimörtide plastifikaatorina
• Ei sisalda kloori ioone, võib kasutada raudbetoonis

Kasutamisjuhend
Plastifikaator lisatakse betoonisegusse või müürimörti vahetult mikseris. 
Võib kasutada koos sulfaadikindla portlandtsemendiga. Kasutatav monoliit-
elementide ja kaubabetooni valmistamiseks ning müürimörtides. Kõrgete 
betoonimarkide saavutamiseks. Pikemaajaliseks kaubabetooni transpor-
timiseks, teede, sildade, tunnelite ehitamiseks. Plastifikaator toimib kui 
tardumise aeglustaja ja kivistumise kiirendaja, võimaldab segus kuni 30% 
tsementi kokku hoida.

Tehnilised andmed
Olek pruunikas vedelik
Keemiline koostis melamiinsulgohape, tehniline lignosulfonaat
Tihedus 1,12±0,01 g/cm³
Kuivaine jääk 25–27%
pH 9–10
Kulu 0,5–2,0% 1 kg tsemendi kohta
Töötemperatuur +5…+30 ºC, koos lisandiga AF ka miinuskraadidega
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, hoida 

külma eest
Pakend 1 l, 5 l ja 25 l plastpakend, 1100 kg plastkonteiner
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Hüdrofobisaator HF

Olek läbipasitev vedelik
Sideaine/lahjendi silikoon, siloksaan / vesi 
pH 6–8
Kulu 150–250 ml/m² sõltuvalt aluspinna imavusest
Töötemperatuur +5…+30 ºC 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, hoida 

külma eest 
Pakend 10 l plastpakend

• Vesialuseline silikoondispersioon
• Muudab töödeldud pinnad vett tõrjuvaks
• Vertikaalsetele pindadele (betoonist, loodus-

kivist, krohvitud pinnad, erinevate sideainetega 
dekoratiivkrohvpinnad)

• Välistöödeks
• Töödeldud pinnad on pestavad survepesuga
• Ei jäta töödeldud pindadele läiget
• Ülevärvitav fassaadivärvidega, v.a mineraalsete värvidega

Kasutamisjuhend
Krunditav aluspind peab olema puhas ja kuiv. Pinnad puhastada irduvatest 
osakestest, õlist, mustusest, tolmust ja kooruvast värvist. Enne kasutamist 
segada või loksutada. Krunt kanda aluspinnale lahjendamata kujul pintsli, 
maalrirulli või pihustiga nii suures koguses, kui aluspind suudab imada. 
Kuivamisaeg sõltuvalt aluspinna ja õhutemperatuurist 2 min kuni 6 h. 
Töövahendid pesta veega kohe pärast kruntimist.

Tehnilised andmed



SILS PROFIILID
KROHVI- JA PAHTLIPROFIILID SISETÖÖDEKS

SILS TÜÜBLID





150

EHITAMISEKS LOODUD

SAKRET OÜ
Mäo küla, Paide Vald, 
72751, Järvamaa
Tel.: +372 3846600
Fax: +372 384 6601
E-mail: info@sakret.ee

www.sakret.ee
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