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PLAATIMISSEGU SSL LITE

Tootekirjeldus
Fesconi plaatimismört SSL Lite on tsementsideainega hele mittevalguv
kerge M1-klassi paigaldusmört. Võimaldab plaatimist ilma nööride või
muude vahetükkideta, katsearuanne VTT-S-05228-16. Külmakindel
paigaldusmört, katsearuanne VTT-S-05228-16. Sobib nii sise- kui ka
välistingimustes kasutamiseks.
• Suurepärased töödeldavusomadused
• Jätkub kuni kolm korda kauemaks kui traditsioonilisi paigaldusmörte
• Hea nakketugevus (>0,5 N/mm2 )
• Vastab tõmbetugevuse normile C1
• Elastsusklass S1
• Mittevalguv (T)
• Pikendatud avatud aeg (E)
• Põrandaküttega põrandate jaoks
• Külmakindel
Kasutuskohad
• Sobib betoon-, plaat-, plast-, värvitud ja Fesconi hüdroisolatsiooniga kaetud seina- ja
põrandapindadele sise- ja välistingimustes, samuti põrandaküttega põrandatele.
Kasutusjuhend
Aluspind
• Puhas, terve, tolmuvaba ja sile
• Kui vana pinnakate kaetakse plaatidega, tuleb tagada vana pinnakatte nake ja karestada
aluspinda.
• Piisav tugevus ja kandevõime
• Põrandaküte tuleb välja lülitada kaks ööpäeva enne plaatimist
• Temperatuur > +10 °C
• Lahtised pinnakatted, tsementliim ja muu mustus tuleb eemaldada mehaaniliselt.
Kasutusjuhend
• Segage üks kotitäis (15kg) tasandussegu u 5,7 liitri külma veega.
• Mört segatakse ühtlaseks seguks trellivispli või mehaanilise ajamiga segisti abil.
• Segu kantakse pinnale tugevasti vastu alust surudes ja kammitakse laiali.
• Tööaeg on pärast vee lisamist umbes 2 tundi.
• Töövahendeid pestakse kohe pärast töö lõpetamist veega.
• Kuivanud mört eemaldatakse mehaaniliselt.
• Mördi laotamiseks kasutatava pahtlilabida hammaste suurus tuleb valida sõltuvalt kinnitatavast
plaadist ja nakkepinnast.
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Vuukimine
• Imava aluse korral tohib vuukida u 1 ööpäeva pärast, tihedate aluste ja hüdroisolatsiooniga kaetud
pindade puhul tohib vuukida 2–5 ööpäeva pärast.
Muud kaalutlused
Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha
tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.
Jäätmekäitlus
Ladustamine ja jääkide käitlemine. Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta
https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank
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Tehnilised andmed
Materjali kulunorm

u 2 kg/m², oleneb aluspinnast ja plaadist

Veevajadus

max 5,7 l / 15 kg

Sideaine

eritsement ja polümeerisegu

Värvus

valgus

Maksimaalne terasuurus

0,6 mm

Kogus pakendis

15 kg

Ladustamine

1 aasta kuivas kohas

Minimaalne kasutustemperatuur

+ 10°C

Töödeldavuse aeg

u2h

Avatud aeg

u 20 min

Vuugitav

1–5 ööpäeva

Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa
seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.

