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KROHVIMÖRT KS 50/50

Tootekirjeldus
Fesconi krohvimört KS 50/50/600 on kaitsehelvestega varustatud,
lubitsemendil põhinev kuivmört. Maksimaalne terasuurus on 3,0 mm
või 1,2 mm. KS 50/50/600 mörti kasutatakse tavaliselt täitemördina.
• lisage vaid vesi
• väga hea ilmastikukindlusega
• saab paigaldada pumbaga
• hingav
Kasutuskohad
• keraamiline tellis
• lubitsementkrohv
• silikaattellis
Kasutusjuhend
Kontrollige kotil olevalt sildilt mördi veevajadust. Lisage kuivaine vette ja segage betooniseguriga
umbes 10 minutit. Sundseguri ja trellvispliga piisab umbes 1–3 minuti pikkusest segamisest. 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. Kõiki
mördikoguseid tuleb segada ühtemoodi. Valmismördi töödeldavuse aeg on umbes 2-3 tundi.
Nakkemört (Fescon KS 10/90/600 või KS 35/65/500) peab kõvenema vähemalt üks ööpäev enne
täitekrohvi paigaldamist. Vajaduse korral niisutatakse alust enne täitekrohvi paigaldamist.
Täitekrohvimiseks kasutatakse krohvikellut või -pumpa. Täitekrohvi ühe kihi sobiv paksus on u 15
mm. Kui kihi paksus on üle 20 mm, tuleb töö teha mitmes kihis nii, et eelmine kiht on enne uue kihi
paigaldamist jõudnud 1–2 ööpäeva kuivada. Kuivades tingimustes tuleb alust enne uue krohvikihi
paigaldamist niisutada. Täitekrohvi silutakse lauaga. Pinda võib ettevaatlikult tasandada ka
puitklotsiga hõõrudes. Kuivmördi kulunorm on kihi paksusel 15 mm
u 30 kg/m². Madalaim kasutustemperatuur on +5 °C.
Krohvivõrkude abil saab vähendada mördi kuivamisel tekkiva pragunemise ohtu. Võrku tuleb
kasutada eelkõige erinevate materjalide ülemineku kohtades, aukude ja nurkade tugevduseks ning
erinevate väikeplokipindade (Siporex, keramsiit, betoon) krohvimisel.
Täitekrohvi tuleb järelhooldada vähemalt kolm ööpäeva. Järelhooldust tuleb alustada võimalikult
vara, et värskes krohvimördis oleks võimalik vältida plastseid pragusid.
Jäätmekäitlus
Kõvenenud toote ja tühjad kuivad pakendid võib viia prügilasse. Vedelad tooted tuleb viia
probleemsete jäätmete vastuvõtupunkti.

Krohvimört KS 50/50

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

2/2

Ajakohastatud 13.10.2020 Prinditud
3.12.2020

Tehnilised andmed
Materjali kulunorm

u 30 kg/m² kihi paksusel 15 mm

Veevajadus

4,0 – 5,0 l / 25 kg

Valmismört

13–14 l / 25 kg

Maksimaalne terasuurus

3 mm või 1,2 mm

Kogus pakendis

25 kg ja 1000 kg

Ladustamine

ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta

Töödeldavuse aeg

2–3 h

Õhukindlus

u 15%

Külmakindlus

painde- ja survetugevus ei vähene 200
sulatamise- külmutamise tsükli jooksul

Valguvus/vedelus

Haegerman 170 mm

Veepidavus

80–90%

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.

