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PARANDUSMÖRT KL 1,2

Tootekirjeldus
Fesconi remondimört on lisaainetega varustatud, polümeeriga
modifitseeritud tsemendipõhine kuivmört betoonpindadele.
Maksimaalne terasuurus on 1,2 mm.
• lihtsasti kasutatav
• nakkub hästi aluspinnaga
• head töödeldavusomadused
• spetsiaalseid nakkeaineid ei ole vaja
• saab paigaldada pritsiga
• ei sisalda kloriide
• hõõrutav
• hingav
• aeglaselt karboniseeruv
• külmakindel
Kasutuskohad
• betoontarindite remonditööd sise- ja välistingimustes
• fassaadide remontimine ja pindamine
• remonditud kohtade viimistlemine
Kasutusjuhend
Kontrollige kotil olevalt sildilt mördi veevajadust. Lisage kuivaine vette ja segage betooniseguriga
umbes 10 minutit. Sundseguri ja trellvispliga piisab umbes 1–2 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. Valmismördi
töödeldavuse aeg on umbes 2 tundi.
Kahjustunud betoon eemaldatakse näiteks piikvasara või liivapritsiga. Õõnsused täidetakse ja
roostetanud sarrus puhastatakse ning asendatakse vajaduse korral uuega. Puhastatud sarrus
kaetakse Fesconi nakkemördiga 1–2 korda. Alus puhastatakse lahtisest tolmust ja mustusest näiteks
survepesuriga. Pind peab enne pindamise alustamist olema matt ja niiske. Niisutamise õige aeg on
eelmine õhtu.
Pindamine
Fesconi remondimört 1,2 mm pritsitakse üleni umbes 3 mm paksuse kihina. Vajadusel tasandatakse
pinda. Tsementliimi ei tohi pinna sisse hõõruda. Kui pind on vähemalt 1 ööpäev kõvenenud,
pritsitakse vajaduse korral remondimördi 2. kiht umbes 3 mm paksuse kihina. Mört tasandatakse ja
hõõrutakse või harjatakse kuni soovitud profiili saavutamiseni. Pind tuleb alati viimistleda väga
hoolikalt nii, et nake alusega ei nõrgeneks.
Remontimine
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Remondi alguses täitke esmalt sügavad õõnsused. Remondimördi maksimaalne terasuurus
valitakse sõltuvalt õõnsuse sügavusest võimalik suur. Kihi soovitatav paksus on 2–15 mm. Parim
nake alusega saadakse nakkemördi ja ühe kihi täitesegu abil. Iga kiht peab enne uut täitmist
kõvenema vähemalt ühe ööpäeva. Eelmise täitekihi pind jäetakse alati karedaks. Pind tuleb alati
viimistleda väga hoolikalt nii, et nake alusega ei nõrgeneks. Konstruktsiooniliseks remondiks tuleb
kasutada näiteks Fesconi pritsbetooni.
Nii remonditud kui ka pinnatud piirkonda 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

1,8 kg/m²/mm

Veevajadus

3,0–3,5 l / 25 kg

Olek

pulber

Värvus

hall

Maksimaalne terasuurus

1,2 mm

Kogus pakendis

25 kg

Ladustamine

ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta

Kihi paksus

2 - 15 mm / täitmiskord

Minimaalne kasutustemperatuur

+5 °C

Töödeldavuse aeg

2h

Survetugevus

u 25 MPa

Nakketugevus

> 1,5 MPa, ei vähene pärast 100 jahutus/sulatustsüklit (SFS 5447)

Paindetõmbetugevus

u 8,0 MPa

Mahukahanemine

u 1,0‰ (28d prisma)

Pikkuse temperatuuritegur

(1 °C) 14,7 × 10–6 / °C

Tuletõkkeklass

A2

Karboniseerumine

u 5 mm (91 ööpäeva, kiirendatud katse)

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.

