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SAKRET SP pritspahtel peenviimistluseks 

Kasutusala: 

• Seinte ja lagede peenpahteldamiseks kuivades siseruumides 
• Pahtlipritsiga ja käsitsi pealekandmiseks 
• Väga hea lihvitavusega 
• Sobilik mineraalsetele ja kipskartongist pindadele kandmiseks 
• Värvitav kõikide vesialuseiste sise- ja välisvärvidega 
• Sobilik armeerimisvõrguga pahteldamiseks ja kipsplaadi vuukide võrguga sildamiseks 
• Sobivus RYL-i koormusklassidesse, klasside määratlus vastavalt RT kaartidele: RL 01 kuni RL 03 

Aluspinna ettevalmistamine: 

• Aluspind peab olema stabiilne ja ilma pragudeta; 
• Aluspind tuleb puhastada nõrkadest, pudedatest kihtidest/materjalidest nagu lahtine krohv, mustus, tolm, õli- või värvijäägid jne.; 
• Tasandada õgvendused, augud ja praod sobiliku materjaliga; 
• Sõltuval aluspinna materjalist kruntida pinnad krundiga Sakret UG või Sakret TGW; 
• Värvkattega pinnad tuleb eelnevalt pesta mustusest, vajaduselt lihvida või karestada. 

Pahteldamine:  

• Pahtel kanda pinnale pahtlipritsi või pahtlilabida abil. Vuugid sillata eelnevalt armeerimisvõrgu või spetsiaalse vuugiteibiga, 
kipsplaatide vuukide täitmiseks kasutada selleks spetsiaalselt sobivaid vuugipahtleid. 

• Pinna struktureerimiseks võib kasutada struktuurrulli. 
• Peale pahtli kuivamist vajadusel lihvida pind peene liivapaberiga.  
• Vajadusel tasandada lihvitud pind uue pahtlikihiga. 
• Töövahendid on puhastatavad veega. 
• Pahteldatud pind on värvitav 24 h möödumisel. 

Nõuded pahtlile: 

• Pahteldatud pindu tuleb kuivamise faasis kaitsta otsese päikesepaiste, tõmbetuule, külma või liiga kõrge õhutemperatuuri (>25°C) 
eest;   

• Pahtli tehnilised näitajad kehtivad õhutemperatuuri +23±2°C ja suhtelise õhuniiskuse 50±5% juures, madalam või kõrgem 
temperatuur ning õhuniiskus muudavad näite; 

• Toode on vees lahustuv, hoida külmimise eest 

Tehnilised andmed: 

Teraosakeste suurus Kuni 0,25 mm 
Täiteaine Purustatud dolomiit ja kvarts 
Olek pastataoline 
Ühekordne kihipaksus 0,5-3 mm 
Sideaine akrüüldispersioon 
Nakkuvus 0,8 N/mm2 
Aluspinna ja õhu töötemperatuur  +8°С kuni +25°С 
Kulu umbes 1,7 kg/m² 1 mm kihi puhul 
Kuivamisaeg Sõltuvalt temperatuurist kuni 2 h/1 mm  
Tuletundlikkus А1 (mittepõlev) 
 

Pakend ja säilitamine: 25 kg plastkotid, alusel 20 kotti. Säilitada puitalustel kuivas keskkonnas temperatuuril +5- 
+30 C, rebenenud pakend sulgeda koheselt. Säilivusaeg 12 kuud alates pakendile tootmiskuupäevast. 


