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Tootekirjeldus
Knauf Feuerfestmörtel on lupja ja portlandtsementi sisaldav veega 

segamisvalmis kuivsegu käsitsi paigaldatava mördi valmistamiseks.

Säilitamine

Puitalustel, kuivas ruumis

Parimad omadused püsivad 12 kuud

Pakend

2 kg paberkott, toote number 6307

Kvaliteedi tagamine

Standardi EN 998-2 juhiste järgi teostati esmane kontroll ja 

teostatakse ettevõttesisest tootmiskontrolli tootja poolt. Toode omab 

CE-märgist. 

Toote omadused

Veega segatav lubitsemendi baasil valmismört.
Toode on hingav, laseb läbi veeauru – aitab saavutada 
tervislikku ruumikliimat.
Äärmiselt kahjustus- ja kriimustuskindel.
Külma- ja ilmastikukindel.

Kasutusvaldkonnad
Kvaliteetne tulekindel ahjusegu Feuerfestmörtel pliitide, ahjude, 
kaminate, avatud koldega kaminate ja grillkaminate šamottkivide 
ladumiseks.
Kahjustatud kohtade parandamiseks ja lõõride läbiviikude 
paigaldamiseks.
Kasutamiseks sise- ja välistingimustes. 



Knauf Feuerfestmörtel

Tulekindel ahjusegu

Tehnilised andmed

Kasutamise tehnilised andmed

Kasutusala: sise- ja välistingimustes
Pealekandmise temperatuur: +5 °C kuni +30 °C
Segamise vahekord: u 0,52 l vett 2 kg kuivsegu kohta
Töötlemisaeg*: 30 minutiga
Kuivamisaeg*: u 24 tundi
Lõplik tugevus saavutatakse*: 7 päeva möödudes
Värvus kuivanud olekus: hall
Temperatuurikindlus (tahkunud olekus): –20°C kuni +1200 °C

*Orienteeruvad väärtused temperatuuril +23 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse

juures.

Materjali tehnilised andmed

Materjal: valmis kuivsegu, mis sisaldab sideainetena
lubjahüdraati, portlandtsementi.

Säilib: vähemalt 12 kuud
Ladustamise tingimused: jahedas ja kuivas kohas
Tarnepakend: 2 kg volditud põhjaga kott
Materjali nr / EAN kood: tulekindel ahjusegu Knauf Feuerfestmörtel

2 kg: 6307 / 4006379028894

Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

Klassifikatsioon vastavalt toode ei ole CLP-määruse järgi
määrusele (EÜ) nr 1272/2008: klassifitseeritud

Klassifikatsioon vastavalt direktiivile
67/548/EMÜ või 1999/45/EÜ: puudub

Märgistus vastavalt määrusele
(EÜ) nr 1272/2008: puudub

Ohupiktogrammid: puuduvad

Signaalsõna: puudub

Ohujuhised: puuduvad

Aluspind
Aluspind peab olema ühetasane, puhas, kuiv, kandevõimeline, saalungiõlija
tolmuvaba. Niisutage eelnevalt aluspindu, parandatavaid kohti ja kive.

Segamine
Segage tulekindel ahjusegu Knauf Feuerfestmörtel u 0,52 l külma puhta veega
pastalaadseks massiks (kasutage puhast segamisnõud ja segumikserit).
Seejuures pöörake tähelepanu järgmisele: lisage vesi kuivsegule, mitte
vastupidi.
Segamisvahekord:
2 kg tulekindlat ahjusegu Knauf Feuerfestmörtel u 0,52 l vee kohta.
Segu on töödeldav u pool tundi.

Pealekandmine
Vastavalt kasutusalale kantakse tulekindel ahjusegu Knauf Feuerfestmörtel
peale kellu, pahtlilabida, silumiskellu vm töövahendi abil. Vuugi laius ei
tohiks ületada 20 mm. 24 tunni möödudes on tulekindel ahjusegu Knauf
Feuerfestmörtel saavutanud oma lõpptugevuse.

Täiendavad juhised
Ärge kandke segu pinnale temperatuuril alla +5 °C ja üle +30 °C. Kõrge
keskkonna- ja aluspinna temperatuur lühendab segu pealekandmise aega.
Vältige väga kõrgeid temperatuure, otsest päikesekiirgust ja tuuletõmbust.
Segage valmis ainult niipalju tulekindlat ahjusegu Knauf Feuerfestmörtel,
kui pinnale kanda jõuab. Juba tahkunud tulekindlat ahjusegu Knauf
Feuerfestmörtel ei tohi segada ei vee ega tulekindla pulbriga.
Tulekindlale ahjusegule Knauf Feuerfestmörtel ei tohi lisada mitte midagi
muud peale vee.
Puhastage töövahendid peale kasutamist veega.
Täiendavad nõuanded ja juhised, samuti kehtiva tooteinfo leiate meie
veebisaidilt www.knauf.ee.

Knauf 

Andmed materjalide kulu, koguste ja teostuse osas põhinevad kogemustel ja neid ei ole võimalik teistsuguste tingimuste korral 
vahetult kasutada. Toodud andmed vastavad tehnika praegusele tasemele. Need ei hõlma täielikult üldtunnustatud ehitustehnilisi 
eeskirju, asjakohaseid standardeid, juhiseid ega tööde teostamise eeskirju. Tööde tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele 
arvestama ka nendes toodud asjaolusid. Kõik õigused kaitstud. Muudatused, kordustrükid, fotomehaaniline ja elektrooniline 
paljundamine, sealhulgas ka osaliselt, on lubatud üksnes firma Knauf Tallinn UÜ kirjalikul loal. Tarnimine toimub ehitusmaterjalide 
kaupluste vahendusel kehtivate üldiste müügi-, tarne- ja maksetingimuste järgi.
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