
REDISIT      
Korrosioonitõke ja betooniliim 

 
 
REDISIT on tsementsegu, mida kasutatakse 
sarruse kaitsevahendina ning vana ja uue 
betooni kokkuliimimiseks. Sisaldab 
efektiivseid terase roostekaitsevahendeid, on 
hästinakkuv ja elastne. 
 
Kasutamisjuhendid 

A. Korrosioonikaitsevahendina 
Roostetanud sarrus  puhastatakse liivapritsi või 
terasharjaga (vähemalt klass SA 2-2,5 
nõueteni) 
Ümbritseva keskkonna temperatuur peab 
olema kõrgem kui +2º C 48 tunni jooksul. 
Segu valmistamine 
REDISIT segule lisatakse vaid vett.( 8-9 liitrit 
20 kg koti kohta). Segada hoolikalt vähemalt 3 
minutit ja lasta tõmmata 3-5 minutit , seejärel 
segada uuesti läbi.Soovitav segamiseks 
kasutada mehaanilist aeglaste pööretega 
visplit. Kui segu on liiga paks , lisada veel kuni 
1 l vett. 
REDISIT kate kantakse sarrusele pahteldades, 
pintsliga või pihustiga, et teras oleks kaetud 
ühtlase kihiga. Segu kasutamisaeg on umbes 2 
tundi. 
Armatuuri võib katta parandusseguga ühe 
ööpäeva pärst, kusjuures  enne seguga katmist 
katta armatuur veel kord ja ümbritsev betoon 
korra REDISIT-iga. ( märg märjale) 

B. Nakkeseguna 
Kaetavad pinnad puhastatakse lahtistest 
tükkidest, tolmust ja lihvimisjääkidest 
liivapritsi, harjamise või tolmuimejaga. 
Betoonpinnad niisutada enne katmist, tugevasti 
imavad tsementsegu pinnad leotada korralikult, 
kuid ei tohi jääda lahtist vett. 
REDISIT  segatakse samuti nagu eelmise  
variandi puhul ja laotatakse pinnale. 
Nakkekihina kasutamisel on eriti tähtis, et uus 
segukiht laotatakse n-ö „märg märjale“ ehk 
enne kui REDISIT kiht on kuivanud. 
 
Pakend 
 4 kg, 20 kg paberkott 
 
Ladustamine ja säilivusaeg: 
1 aasta kuivas jahedas laos 
 
 
 
 

 
 
 
Tööohutus 
 Toode sisaldab tsementi, mis ärritab 
nahka.Vältida nahaga kokkupuudet ja 
sattumast silma . Ihule sattunud ainet pesta 
rohke veega. Jälgi ohutuskaarti. 
 
 
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 
 
 
 
 
 
Tehniline kirjeldus: 
Värvus:  hall 
Erkaal:  1,8 kg/ l 
Segamisvahekord: 1,6-1,8 liitrit vett 4 kg kohta 
Segu kasutusaeg:  ~2 tundi 
Kulu:    1,3 kg/liitri segu kohta 
Madalaim kasutust:  +5º C 
 
Nakketugevus 7 päeva pärast: 2,0-2,4 MPa 
 
Pakend:    4kg, 20 kg kott 
 
Ladustamine: Kuivas ja jahedas laos 
Säilivus: 12 kuud 

Maaletooja 
AS Plaadipunkt 
Pärnu mnt. 137 11314 Tallinn 
Tel 6500721  Fax 6500723 


