
KREISEL PL 210 - Spetsiaalne liim
vahtpolüstüroolplaatide liimimiseks
Otstarve:
Spetsiaalne liim on ette nähtud soojusisolatsiooni tehnoloogiate kasutamisel
vahtpolüstüroolist kõvaplaatide liimimiseks objekti sise- ja välispindadele. Sobib
liimimiseks igasugustele mineraalse koostisega alustele, näiteks, tellistest laotud
pindadele, krohvile, betoonile.
Liim “ KREISEL PL” on plastiline, haakub pinnaga väga hästi.
Ettevalmistustööd:
25 kg kuiva liimisegu segatakse umbes 6,0 – 6,5 l veega kuni ühtlase
konsistentsiga massi moodustumiseni. 5 – 10 minuti pärast segatakse segu
veelkord läbi (lahustuvad sünteetilised komponendid).
Aluspind peab olema puhas, tugev ega tohi olla pudenev. Eemaldage pinnalt
murenenud ja lahti tulnud tükid. Tugevasti niiskust imavad pinnad tuleb eelnevalt
kruntida.
Tööde tehnoloogia ja kulunorm:
Kandke liimimass liimitava plaadi servadele kogu perimeetri ulatuses, plaadi
keskele aga kandke liimimass paarile peopesa suurusele pinnale. Seejärel suruge
plaat kergete koputustega aluspinnale. Plaatide liimimist aluspinnale alustage alt
üles. Kui aluspind on sile, katke sakilise 10x10x10 (sakkide suurus) kellu abil
liimimassiga plaadi kogu pind. Erilist tähelepanu pöörake sellele, et plaadi servad
kinnituks tugevasti. Vältige liimi sattumist plaatide liitekohtadesse, siis liituvad
plaadid hästi ega jäta vahesid. Plaate võib kinnitusnaeltega kinnitada mitte varem
kui 24 tundi pärast liimimise lõpetamist. Kui kinnitate plaadid kinnitusnaeltega
vahetult pärast liimimist, võivad plaadid deformeeruda ja lahti tulla.
Valmistatud liimimass tuleb ära kasutada 3-4 tunni jooksul. Kuivanud ja kõvaks
muutunud liimi ei saa uuendada vee lisamisega.
Plaadi liimimise aeg - 15-20 minutit.
Materjalikulu: Keskmiselt: kuni 4,5 kg /m²
Tehnilised andmed:
Segukihi paksus kuni 20 mm
Paigaldus temperatuur: +5 kuni +30°C
Töötlemise aeg: u. 15 - 20 min
Kasutusaeg valmissegul: 3h +20°C juures
Nakke betooniga peale 25 külmumistsulamist:
Mitte vähem 0,5 N/mm2
Nakke betoon / vahtpolüstüreen Mitte vähem 0,01 N/mm2
(vahtpolüstüreen
Pakend ja säilitamine:
Kottides, igas kotis 25 kg. Säilitada kuivas ruumis niiskuse eest kaitstult.
Garantiiaeg: valmistamisest 6 kuud.
Tähelepanu!
Kaitske silmi ja nahka. Töötage kinnastes. Hoidke laste eest.
Tootja: KREISEL Vilnius UAB
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