
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuiv mahulisust taastav parandussegu Pk1, B50, W18,  

F400 „Skrepa M700 Konstruktsioon“ GOST 31357—2007.

Sisaldab portlandtsementi, kindla granulomeetriaga  
kvartsliiva, keemiliste lisandite kompleksi ja 
armeerivat klaaskiudu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KASUTUSEESMÄRK 
Toodet kasutatakse raudbetooni, tellis- ja kivikonstruktsioonide erinevatel eesmärkidel parandamiseks ja ilmastikukindlaks tegemiseks, 
kasutades sh märja löökbetooni meetodit. 

EELISED 
- Kõrge esialgne ja lõplik tugevus; 
- Kõrge vee- ja külmakindlus; 
- Suurenenud murdumiskindlus ja paindetugevus; 
- Parem nakkuvus; 
- Kasutusmugavus; 
- Korrosioonikindlus. 

TEHNILISED OMADUSED 
 

Näitaja nimetus Nõuded Tegelikud 

väärtused 

Mõõtmis-
meetodid 

Kuivsegu 

Niiskus Mitte rohkem kui 0,2 % 0,13%  

 

 

 

GOST 8735 

Suurima suurusega tera 1,25 mm 1,25 mm 

Suurim terade sisaldus segus Mitte rohkem kui 5 % 0,02% 

Puistetihedus 1300±100 kg/m3 1300 kg/m3 

Mördisegu 

Liikuvus Pk1 Pk1  

 

 

GOST 5802 

Algse liikuvuse säilimine Mitte vähem kui 30 min 30 min 

Veemahutavus Mitte vähem kui 95 % 98,78 % 

SKREPA M700 
KONSTRUKTSIOON 



Näitaja nimetus Nõuded 
Tegelikud 

väärtused 

Mõõtmis-
meetodid 

Lahus 

Paindetõmbetugevuse klass 1-päevaselt Mitte vähem kui Btb5,2 Btb6,8 (8,95 MPa)  
 
 

GOST 310.4 
Survetugevuse klass 1-päevaselt Mitte vähem kui B22,5 В25 (32 MPa) 

Paindetõmbetugevuse klass 28-päevaselt Mitte vähem kui Btb5,2 Btb10 (13,4 MPa) 

Survetugevuse klass 28-päevaselt Mitte vähem kui B50 В55 (70,4 MPa) 

Nakkumistugevus aluspinnale Mitte vähem kui 2,0 MPa 2,5 MPa  
GOST 31356 Külmakindluse klass Mitte vähem kui F400 F800 

Kokkupuutepinna külmakindluse klass Mitte vähem kui FK3100 FK3100 

Veekindluse klass Mitte vähem kui W18 W20 GOST 12730.5 

Täiendavad omadused 

Pakendamine 

 

Mitmekihilised kotid (25 kg), plastmassämber (25 kg), puisteaine 
mahuti (1000 kg) 

 
Ladustamis- ja transporditingimused 

Hoidke mitmekihilistes kottides või puisteaine mahutites, mis on 
ladustatud kuiva ruumi, plastmassämber on säilitatav mistahes 
niiskuse ja temperatuuri juures. 

 
Garanteeritud säilivusaeg 

12 kuud mitmekihilistes kottides ja puisteaine mahutites, 18 kuud 
plastmassämbrites, kui originaalpakend on terve. 

 

KASUTUSJUHEND 
Töid tuleb teostada kuiva ja tuulevaba ilmaga, kui töödeldava pinna temperatuur on vahemikus +5 kuni +35°С 

 

KASUTATAV KUIVSEGU KOGUS 

1,8 kg/m2, kusjuures ühe kihi paksuseks on 1 mm. Kasutatavat kuivsegu kogust võib pritsi kasutamisel, võttes arvesse tagasipõrkuva 
aine kogust, suurendada vertikaalpindade puhul 20% võtta, laepindade puhul 30% ulatuses. 

ETTEVAATUSMEETMED 

 Kandke uusi kummikindaid, puuvillast kindaid, respiraatorit, kaitseprille, tööriideid, saapaid. Nahale või silma sattumisel loputada kohe veega ja pöörduda 
arsti poole. 

PINNA ETTEVALMISTAMINE 

Puhastage pind mustusest, kuni jõuate konstruktsiooniliselt kindla aluspinnani. Tagage, et pind on kare, nii nakkub pinnale kantav 
aine paremini. Armeerimisvarraste paljastamise korral eemaldage betoon nende ümbert vähemalt 10 mm ulatuses. Eemaldage 
kinnitustelt rooste. Niisutage aluspinda võimalikult rohke veega. 

 

 

MÖRDISEGU ETTEVALMISTAMINE 

Kasutage puhast vett ja mahuteid. Segage vesi kuivseguga suhtes 3,5 liitrit 25 kg kohta või 1 osa vett 4,5 osa kuivsegu kohta – 
segage tekkivat ainet 2 minutit käsitsi või madalkiiruselise puuriga. Segamise ajal lisage veele aeglaselt kuivsegu. Kasutage saadud 
segu 30 minuti jooksul, seejuures segage segu regulaarselt, ilma sellele vett lisamata. 

KASUTAMINE 

 Kandke mördisegu aluspinnale käsitsi või pritsiga (kihi paksus 6-60 mm). Aluskihi ülekatmise korral, kasutage alumise kihi 
nakkuvuse parandamiseks sälguga kellut. Kandke alumisele kihil uus kiht peale 3-4 tunni jooksul. 

TÖÖDELDUD PINNA HOOLDAMINE 

 Tarvilik on pinda kolm päeva niisutada ja kaitsta seda mehaanilise koormuse, jäätumistemperatuuride ja sademete eest. 

 
 
 

 

PENETRON-RUSSIA ZAO Grupp 
Venemaa, 620076, Jekaterinburg, Žukovski plats 1 
Tel/faks: +7 (343) 217 0202 
 Venemaa, 109428, Moskva, Rjazanski tn 24/2  

Tel/faks: +7 (495) 660 5200 

www.penetron.ru, info@penetron.ru, 8-800-200-70-92 
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