
CLASSIC VUUGISEGU DEKORATIIVKIVIDELE 7 KG 
 
KASUTUSKOHAD 
 
Tugeva kulumiskindlusega ja elastsete omadustega vuugisegu, mida kasutatakse plaatide, telliste ja 
dekoratiivkivide vuukide täitmiseks ja viimistlemiseks. On väga vastupidav ilmastikuoludele (külma- ja veekindel). 
Seda saab kasutada siseruumides tellistest, betoonist ja kipsplaadist vaheseintel, hoonete ja ühiskondlike ehitiste 
välisfassaadidel. 
Ideaalne toode nii tsemendi- kui kipsivaasil dekoratiivkivide vuugitäitmiseks ja viimistlemiseks. 
 
PINNA ETTEVALMISTAMINE 
 
Enne vuukimist tuleb veenduda, et dekoratiivkivid on seinas korralikult kinni ning liim, millega need paigaldatud 
on, oleks kuivanud. Kõige sobilikum aeg 2–3 nädalat pärast dekoratiivkivide paigaldamist. Seejärel eemaldage 
vuukidest tolm ja mustus. Samuti liimi jäägid, mis ulatuvad vuugist välja. 
 
SEGU VALMISTAMINE 
 
Segu tuleb segada vispliga kuni 2 kg kaupa puhtasse ämbrisse, lisades mitme etapi kaupa vett. 
Segage, kuni moodustub ühtlane niiske mass (segul peab olema niiske liiva konsistents ja see ei tohi kätele 
kleepuda, sellest valmistatud pall peab pärast kerget lööki lagunema). 
 
VUUKIMINE 
 
Kasutades vuugipüstolit ehk pritsi (õige laiusega), laske vuugisegu vuukidesse ühtlase joana ning seejärel siluge 
vuuk ürnalt, ühe tõmbega sobivaks. Ärge siluge vuuke mitu korda, kuna see võib tekitada läikiva pinna. Pärast 
vuukide viimistlemist puhastage dekoratiivkivid tugeva pintsliga või harjaga vuugisegust. Tööde ajal ja umbes 48 
tundi pärast tööde lõpetamist tuleb seina kaitsta liiga tugeva päikese, vihma ja tuule eest. Määrdunud 
dekoratiivkive ei tohi tööde ajal niiske käsnaga või harjaga nühkida. 
 
SOOVITUSED 
 
Erineva koguse vee lisamine samale mördikogusele võib põhjustada värvierinevusi. Liiga märg segu ning 
määrdunud tööriistad võivad fassaadi määrida. Olge äärmiselt ettevaatlikud. Ärge kasutage segu, mis langeb 
maapinnale vuukimise ajal (see mõjutab vuugi välimust ja tugevust). 
Vuugisegu sisaldab tsementi ja veega segamisel tekib sellel aluseline reaktsioon. Kaitske nahka ja silmi. 
Silma sattumisel loputada hoolikalt veega ja punetuse korral pöörduda arsti poole. 
Hoida laste eest. Ärge hingake kuiva vuugisegu tolmu sisse. 
 
SÄILITAMINE 
 
Vuugisegu tuleb hoida kahjustamata pakendis kuivas kohas. Säilivusaeg on 12 kuud alates pakendil märgitud 
valmistamiskuupäevast. 
 
KULUNORM 
 
Kuni 2,5 m2 pakendist (7 kg). Kogus sõltub vuugi laiusest ja sügavusest. 
 
SAADAVAL TOONID 
 
Valge, Kreem, Hall, Grafiit 


