
               Mapegrout Fast-Set 
Fiibriga tugevdatud, pragudevaba, 

 kiirkivinev betooniparandussegu 

 
Mapegrout Fast-Set (RAPID) on hüdrauliline, 

kiirkivistuv  kiududega tugevdatud parandusmört, 
mis on välja töötatud MAPEI laborites.  

Vastab EN 1504-9  betooniparandussegude 
klassifikatsiooni järgi EN 1504-3  R3 klassi 

nõuetele  
KASUTUSALAD: 
MAPEGROUT FAST - SET on kiire 
betooniparandusmört kahjustunud püst- ja 
rõhtpindade paranduseks. Eriti sobiv betoonist 
talade, postide, rõduplaatide, betoontorude jt. 
betoonist detailide servade ja nurkade kiireks 
parandamiseks; 
Betoonpõrandate kiireks parandamiseks ja 
silumiseks. 
ALUSPINNA ETTEVALMISTUS:  
Aluspinnalt kõrvaldada lahtised esemed, 
puhastada mustusest, õlist ja rasvast. Aluspind 
tuleb karestada ning piisavalt veega niisutada. 
Pinda võib ka töödelda PLANICRETE 
nakkeemulsiooniga, lahjendades veega vahekorras 
1:3. 
PEALEKANDMINE:  
Ühele kotile (25kg) MAPEGROUT FAST-
SET’ile lisada 3,75-4 liitrit vett ning segada 
segistis või vispliga 1-2 minutit ühtlaseks massiks. 
Kanda kelluga 10-15 minuti jooksul küllaldaselt 
niisutatud pinnale ning siluda. Sarrus eelnevalt 
puhastada ja töödelda Mapefer 1K või Mapefer-
ga. Parema nakke saavutamiseks vana betooniga, 
soovitame nakkeks pistsliga peale kanda  
segulobri – 1osa Mapegrout Fast-Set: 0,25 vett. 
Ühe töökorraga võib peale kanda 20-25mm, 
järgmised  kihid võib peale kanda pärast eelmise 
kihi kivistumist, ca 15-20 minuti pärast. 
MAPEGROUT FAST-SET’i järeltöötlust võib 
teha umbes 3 tunni pärast (+20°C) ja selleks 
kasutada MAPEFINISH’it. MAPECOLOR’i või 
ELASTOCOLOR’iga saab katta 3 päeva pärast. 
TÄHTSAD NÕUANDED : 
MAPEGROUT FAST-SET ’i tardumine algab ca 
15 minuti pärast. Soovitame korraga valmis 
segada sellise segukoguse, mida 5-10 minutiga 
paigaldada jõuab. MAPEGROUT FAST-SET’i 
mitte kanda siledale pinnale, pind karestada. 
Rikutud kottides olevat kuivsegu mitte kasutada. 
Valmis segule hiljem vett mitte lisada, ka ei tohi. 
KULU:  

18 kg/m² paksussentimeetri kohta. 
PUHASTAMINE:  
Tööriistad tuleb kohe pärast kasutamist rohke 
veega pesta. Kivistunud segu saab ainult 
mehaaniliselt eemaldada. 
PAKEND:  
25 kg paberkott, alusel 40 kotti 
TEHNILISED ANDMED:  
Tugevusklass EN 1504-3 järgi.   R3 
Tüüp:                                                      PCC 

Tooteomadused: 
Vorm:   pulber 
Värvus:   hall 
Tihedus:  1,20 kg/l 
Kuivainesisaldus: 100% 
Säilivus:  12kuud originaalpakendis 
   kuivas kohas 
Tera maks. suurus(mm)  1 
Terviseohtlikkus: 
EC 1999/45 järgi: Ärritav, sisaldab tsementi 
Süttivus:  ei – A1 
Tollitariif:  3824 50 90 
Kasutamistingimused: 
Segamisvahekord: 100 kaaluosa MAPE-

GROUT FAST-SET’i  
15-16 kaaluosa veega 

Mördi tihedus:  2,15 kg/l 
Mördi pH:  >12 
Mördi säilivus:      10 minutit temperatuuril+20°C 
Madalaim paigaldust°: +5°C 
Tahenemisaeg:     30 minutit temperatuuril +20°C 
Kihtidevaheline aeg      ca 15 minutit 
Käidav:   2-3 tunni pärast 
Kivistunud mördi mehaanilised  
näitajad ( Mpa):     survetugevus   paindetugevus 
-   3 tunni pärast             >10         >4,0  
- 24 tunni pärast             >20         >4,5  
-  7 päeva pärast            >28        >5,0 
- 28 päeva pärast >40        > 
 
HOIATUS – Kõik selle toote tehnilised üksikasjad ja 
soovitused on välja töötatud meie parimate teadmiste 
ja pikaajaliste oskuste alusel ning on suunaandvad 
toote kasutamiseks. Seega igaüks kes soovib toodet 
kasutada, peab veenduma selle otstarbekuses antud 
olukorras ja igal juhul on kasutaja ainuisikuliselt 
vastutav toote õige kasutamise eest

juurde panna teisi sideaineid või täitematerjale. 
Peale kõvenemist võib Mapegrout Fast-Set 
muuta värvi, seega ei soovita kasutada 
välisfassaadidel.  
Alla +5°C mitte töötada.  

Maaletooja:  
AS PLAADIPUNKT 
Pärnu mnt.  137,   11314 Tallinn 
Tel:   6 500 720; tallinn@plaadipunkt.ee 


