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Kasutuskohad
Savimört on ette nähtud põletatud tellistest 
tehtavate, puudega köetavate tulekollete raamide ja -
lõõride ladumiseks sisetingimustes. 
Aluspind
Telliskivid peavad olema puhtad ja kuivad. 
Enne  ladumistööde algust eemaldada nakkumist 
nõrgendavad ained (tolm, rasv jne.) 

Segu valmistamine
Koti täis pulbrit segada trelli otsas oleva vispliga 
puhtas segunõus toasooja puhta veega. Vaja läheb 
4,5-5l vett. Segada alguses osa veega, lisades 
vähehaaval ülejäänud pulber ja vesi. Segada u. 3 
minutit, kuni on tekkinud ühtlane tükkideta mass. Lasta 
segul seista u. 10min.(alla+15°C 15 min.) Seejärel 
segada poole minuti jagu uuesti. Valmis mass on 
kasutuskõlblik u.3 tundi.

Töö teostamine
Soovitatav  telliste, segu ja õhu temperatuur 
ladumisel on vähemalt +10°C. Ladumistööde 
lõpetamisel peab vähemalt 5 ööpäeva olema 
temperatuur ruumis üle+5°C. Enne tulekolde 
kasutuselevõttu peab kolle kuivama 2-3 nädalat. 
Kütmist alustada ettevaatlikult nt. soojaõhupuhuriga, 
siis jätkata vähese tulega tunniste kütmisperioodidega 
2-3 ööpäeva. Siibrid ja luugid hoida avatuna
kütmisperioodide vahel.

Töövahendite pesu
Töövahendid pestakse vahetult peale töö sooritamist 
veega. Kuivanud segu eemaldatakse mehaaniliselt. 
Toodet ei tohi lasta kanalisatsiooni. Pulber ja 
kivistunud segu käideldakse ehitusjäätmena. 
Paberpakendit võib põletada. 

Toote valik
Tulekolle  ja  sisemised lõõrid laotakse Savimördiga. 
Küttekeha (ahi,kamin jne.) laotakse Tulekindla 
müüriseguga . Lõõride ja tulekollete väliste pindade 
ladumist võib teostada tavalise  müürisegu 
M100/600-ga. 

Kvaliteedi jälgimine
Savimördi kvaliteeti jälgitakse Inspectan juhiste järgi 
ja ametliku jälgijana on Inspecta Sertifiointi Oy. 
Samuti kasutab Lakan Betony sertifitseeritud ISO 9001 
kvaliteedijuhtimissüsteemi

Tehnilised andmed
Sideaine savi ja tsement 
Värvus ja olek Hall pulber 
Max.osakeste suurus mm 1,5 

Veekulu (l/25kg) 4,5 - 5 

Valmis segumass 
(l/25kg) 

15 

Kulu kg/m2/mm u. 1 kg/tellise
(10-13mm vuuk)

Kasutusaeg 3 tundi 
Pakendi suurus 25 kg 

Ladustamine Kuivas laos 1 aasta 

NB!
See on kokkuvõte toote omadustest.Ilma 
tööprotsessi täieliku tutvustuseta. Tööprotsessi ja 
muude töösse puutuvate eeskirjadega peab 
tutvuma hoolikalt enne töö alustamist. Kasutaja 
saab vajadusel näidata, et on täidetud eeskirju 
erinevatel tööetappidel. 

Töökaitse
Ärritab silmi, nahka ja hingamisorganeid. Vältida 
tolmu teket ja levimist või kasuta tolmumaski. 
Hoidu aine silma ja nahale sattumise eest. Aine 
sattumisel silma ja nahale loputada koheselt ohtra 
veega ja pöörduda arsti poole. 


