NAKS - 3
KIIRKIVINEV PLAATIMISSEGU
KASUTAMINE
 Kahhel-,klinker- ja kiviplaatide paigaldamiseks kivile, krohvile, betoonile, vanadele plaatidele ja ka
kipsplaadile või puitlaastplaadile, kui plaaditootja kasutamisjuhendis on see lubatud.
 Segu on kasutatav kuivades, niisketes ja märgades ruumides.
 Seinaplaatide ja põrandaplaatide paigaldamiseks.
 Kipsplaatide paigaldamiseks krohvile, kivile või betoonile.
SEGU






ETTEVALMISTAMINE
Segupulber kallata kotist segistisse või laia avaga nõusse.
Lisada vett 25% segupulbri kaalust (1,25 l 5 kg karbi või 6,25 l 25 kg koti kohta).
Segada segu hoolikalt.
Enne plaatide paigaldamist lasta segul seista 3 - 5 min.
Valmissegu on kasutatav 25 - 30 minutit pärast vee lisamist.

KAHHEL- , KLINKER- JA KIVIPLAATIDE PAIGALDAMINE
 Segu määritakse põrandale või seinale hambulise servaga pahtlilabidaga. Segu võib ka
 määrida paigaldatava plaadi taha.
 Korraga võib katta pindala, mida jõutakse 5 min. jooksul plaatida.
 Paigaldatud plaate saab korrigeerida 3 - 5 min. jooksul.
 Seinale ja põrandale määritud segukihi paksus on normaalselt 0,5 - 2 cm.
KIPSPLAATIDE PAIGALDAMINE
 Sein või põrand, kuhu kipsplaate paigaldatakse, peab olema tasane ja ilma suuremate
konarusteta.
 Segu määritakse pahtlilabidaga kipsplaadi tagumisele küljele või seinale.
 Olenevalt kipsplaatide suurusest ja paigaldamise tingimustest tuleb valida sobilik kinnituskohtade
arv ja suurus.
 Kipsplaat suruda ühtlase survega kinnitatavale pinnale.
 Paigaldatud kipsplaat on kohendatav 3 - 5 min. jooksul.
KIVINEMINE
 Paigaldatud seinaplaadid sobivad vuukimiseks 2 tunni möödudes pärast paigaldamist.
 Plaatpõrandale saab astuda ja plaate vuukida 3 - 4 tunni möödudes pärast plaatide paigaldust.
 Plaatpõrandat ei ole soovitatav koormata enne 24 tunni möödumist.
PIIRANGUD
 Plaatimise ajal ja 24 tundi peale plaatimist peab ruumi, segu ja plaaditava
 pinna temperatuur olema üle +10 0C. Madalamad temperatuurid aeglustavad kivinemist ja
muudavad segu kvaliteeti.
 Põrandakütet EI TOHI kasutada plaatimise ajal ja 24 tundi peale plaatimist.
 Toode sisaldab tsementi. Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Kasuta töötamisel kaitseprille ja
kindaid. Väldi tolmu sisse hingamist. Silma sattumisel loputa kohe rohke puhta veega.
SÄILITAMINE
 Segu säilimisaeg on 1 aasta.
 Karpides ja kottides segu hoida kuivas ruumis.
KULUNORM
 Segu kulu 1m2 plaatide paigaldamisel on 3 - 4 kg sõltuvalt aluspinnast ja segukihi paksusest.

