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Toote nr.: 3.111 

 

CRYLADIT 
LISAND TECMADRY® JA TEISTE TSEMENDIMÖRTIDE SEGAMISEKS 

 
 
KIRJELDUS:  
CRYLADIT on tehtud modifitseeritud akrüülipolümeeridest, välja töötatud kasutamiseks 
lisandina Portlandi tsemendi baasil mörtidele parendades tugevust ja naket betooni, tellise 
kivi ja muu sarnase aluspinnaga. 
Mördid, millele on lisatud CRYLADIT, võib kasutada sise- ja välisruumides pakkudes 
suuremat tugevust ja kiiremat tahenemist. 
 
OMADUSED:  
CRYLADIT on piimjas valge vedelik, mille tihedus on natuke suurem, kui veel – 1,06 Kg/dm3 
ja seda saab lisada puhtalt või lahjendada veega. 
 
PINNASE TINGIMUSED:  
Puhasta eenevalt pind, mida hakatakse töötlema ja kui vajalik, siis eemalda kogu lahtine 
materjal ja niisuta pind ilma tekitamata vee kogunemist.  
Liiv ja tsement tuleb segada eraldi ja ka CRYLADIT veega soovituslikus vahekorras. Seejärel 
sega kokku mört. 
Kui vajalik kasutada kellut, ära silu koheselt vaid oota 15-20 min. Ära kunagi avalda survet 
kellule, sest siis tulevad polümeerid pinnale ja käitumine ei ole enam sama. 
 
ANNUS ERINEVATE KASUTUSTE PUHUL: 
 
Kasutus:     CRYLADIT-i annus 
 

- Betooni ja pragude remont  Puhas CRYLADIT ainult 

- Betooni kattekiht kuni 7 cm  2:1 kaks osa CRYLADIT ja üks osa vett 

- Kui nakkelisand TECMADRY®-le 5 l vett ja 1,5-2 l CRYLADIT koti kohta. 

- Mördid nakke ja pinnakaitse ja  1:3 üks osa CRYLADIT ja kolm osa vett 
pragude remondi jaoks 

 
Antud kogused on tavatingimustesse. 
 
Kui nake on veel kriitilisem, võib CRYLADIT-i kogust suurendada. Kahtluste puhul soovitame 
teha proovi. 
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SPETSIAALSED SOOVITUSED:  
Kuna tahenemine on väga kiire suurtel temperatuuridel soovitame kasutada märgi kotte et 
katta töödeldud ala või pihustada pinda TECMA HMF-ga, mis väldib töödeldud alal pinna 
kuivamist. Temperatuuridel +5OC ei ole soovitatav paigaldada segu.  
 
 
PAKEND JA LADUSTAMINE: 
CRYLADIT pakendatakse 25 ja 60 liitrisesse ühekordsesse plastikkanistrisse.  
 
 
 

EELISED 
 

 Parendab mördi väljanägemist 
 Tõstab mördi pinna tugevust  

 Tõstab nakketugevust väikese poorsusega pindadel 
 
 


