
 



Vergumix REGULAN 
Parandusmört 
 
• portland- ja aluminaattsementsideainega 
• vähekahanev 
• isetihenduv 
• 5 minutit hästi voolav 
• koormatav 30 minuti pärast 
• vastupidav külmumis-sulatussoolade 

toimele 
• vett mitteläbilaskev 

kvaliteedi tõstmiseks on lisatud plaste 
 
Segu fraktsioon 0 - 1,2 mm 
Massiga täitmise vahekaugus 10 – 80 mm 
Vee lisamine 5,0 – 5,5 liitrit iga 25 kg koti kohta 
 
Tardumise algus 5 minuti pärast. 
Tardumise lõpp 8 minuti pärast. 
 
Tehnilised andmed  
Kasutamistemperatuur  0°C - + 30°C 
Kasutusaeg  5 minutit 
Voolavus  > 70 cm 
Paisumine > 0,10% 
Survetugevus:   

30 min.  > 12 N/mm² 
  60 min.  > 19 N/mm² 
  24 h  > 30 N/mm² 
  28 d  > 50 N/mm² 
Tõmbetugevus paindel: 
  30 min.  >   4 N/mm² 
  60 min.  >   5 N/mm² 
  24 h  >   7 N/mm² 
  7 d  >   8 N/mm² 
  28 d  >   9 N/mm² 
 
Kasutamine 
Kontaktpinnad tuleb põhjalikult puhastada ja 
kuni küllastumiseni eelniisutada. Nakkumist 
takistavad ained, nagu tsementtaigen ja seisev 
vesi, tuleb eemaldada. Pinna nakke-
tõmbetugevus peab olema keskmiselt 1,5 
N/mm². Teatavatel juhtudel nõutav raketis ei 
tohi olla imav ning raketis peab olema tihedalt 
ja tugevasti ankurdatud. 
Vergumix REGULAN segatakse 2 minutit 
ettenähtud veekogusega elektrisegistiga 
homogeenseks massiks. 
Katmata mördipindu peab vähemalt 5 päeva 
kaitsma tõmbetuulest või päikesekiirgusest 
tingitud enneaegse kuivamise eest. 
 
Ladustamine 
Külmakindlas, kuivas ja päikesekiirte eest 
kaitstuna originaalpakendis 6 kuud. 
 
Pakend 
42 x 25 kg paberkotid iga vahetatava 
euroaluse kohta. 
 

Vergumix  REGULAN PLAST 
Kiirmontaazimört 
 
• portland- ja aluminaattsementsideainega 
• vähekahanev 
• plastiline konsistents 
• kelluga paigaldatav, püsiv 
• koormatav 90 minuti pärast 
• vastupidav külmumis-sulatussoolade 

toimele 
• vett mitteläbilaskev 
 
 
Segu fraktsioon 0 – 4,0 mm 
Paigaldatava kihi paksus 12 – 80 mm 
Vee lisamine  ca. 4 liitrit iga 25 kg koti kohta 
 
Tardumise algus 20 minuti pärast 
Tardumise lõpp 30 minuti pärast   
 
Tehnilised andmed  
Kasutamistemperatuur 0°C - +30°C 
Segutemperatuur > 10°C 
Kasutusaeg  15 minutit 
Paisumine > 0,10% 
Survetugevus: 
  90 min.  > 10 N/mm² 
  24 h  > 20 N/mm² 
    7 d  > 30 N/mm² 
  28 d  > 40 N/mm² 
Tõmbetugevus paindel: 
  90 min.  >  2 N/mm² 
  24 h  >  5 N/mm² 
  7 d  >  7 N/mm² 
  28 d  >  8 N/mm² 
 
 
Kasutamine 
Kontaktpinnad tuleb põhjalikult puhastada ja 
kuni küllastumiseni eelniisutada. Nakkumist 
takistavad ained, nagu tsementtaigen ja seisev 
vesi, tuleb eemaldada. Pinna nakke-
tõmbetugevus peab olema keskmiselt 1,5 
N/mm². 
Vergumix REGULAN PLAST segatakse 2 
minutit ettenähtud veekogusega 
elektrisegistiga homogeenseks massiks. 
Katmata mördipindu peab vähemalt 5 päeva 
kaitsma tõmbetuulest või päikesekiirgusest 
tingitud enneaegse kuivamise eest. 
 
 
 
Ladustamine 
Külmakindlas, kuivas ja päikesekiirte eest 
kaitstuna originaalpakendis 6 kuud. 
 
Pakend 
42 x 25 kg paber/polüetüleenkotid iga 
vahetatava euroaluse kohta. 


