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ALUSPÕHJA TASANDUSSEGU

Tootekirjeldus
Fescon aluspinna tasandussegu (Fescon Pohjanoikaisulaasti) on
tsemendipõhine kuivsegu. Maksimaalne terasuurus on 3,0 mm.
• lihtsasti kasutatav
• hõõrutav
• head töödeldavusomadused
• nakkub hästi aluspinnaga
• saab paigaldada pumbaga
Kasutuskohad
• isolatsioonikrohvi aluspind
• ehitusplokkidest vundamendi krohvimine
Kasutusjuhend
Kontrollige kotil olevalt sildilt mördi veevajadust. Lisada kuivmaterjal vette ja segada betooniseguris
umbes 10 minutit. Segumiksris või trellivispliga segamisel on piisav segamisaeg umbes 1-2 minutit.
Laske mördil seista u 10 min ja segage lühidalt uuesti. Uue segamise käigus leitakse mördi õige
vedelus, lisades viimase koguse vett. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada.
Valmismördi töödeldavuse aeg on umbes 2 tundi.
Alus puhastatakse lahtisest tolmust ja mustusest. Betoonpinnad puhastatakse tsemendipiimast. Kuiv
alus niisutatakse matiks ja niiskeks. Niisutamise õige aeg on eelmine õhtu.
Valamine
Krohv pumbatakse mattniiskeks niisutatud pinnale ja tihendatakse hoolikalt. Põranda tasanduskihi
valamisel võib vana alust tugevdada plastdispersiooniga, mis laotatakse kuivale pinnale.
Krohvimine
Krohvimisel pritsitakse krohv mattniiskele pinnale. Kihi soovitatav paksus on umbes 6–20 mm.
Värsket valu- ja krohvipinda tuleb järelhooldada veega ja/või kaitsta plastkilega. Järelhoolduse
vajadus sõltub tingimustest. Järelhooldus peab kestma vähemalt 1–3 ööpäeva.
Jäätmekäitlus
Kõvenenud toode ja tühjad kuivad pakendid võib viia prügilasse. Vedelad tooted tuleb viia
probleemsete jäätmete vastuvõtupunkti.
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Tehnilised andmed
Materjali kulunorm

20 kg/m², kihi paksus 10 mm

Veevajadus

2,5–3,0 l / 25 kg

Valmismört

12–13 l / 25 kg

Olek

pulber

Värvus

hall

Maksimaalne terasuurus

3 mm

Kogus pakendis

25 kg ja 1000 kg

Ladustamine

ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta

Kihi paksus

6–20 mm

Minimaalne kasutustemperatuur

+5 °C

Töödeldavuse aeg

2h

Survetugevus

C 25/30

Tuletõkkeklass

A1

Koormusklassid

XF 1, XC 3

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.

