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KREISEL® Wärme – Dämmsystem WINTER 220 W 
 

 
KÜLMAKINDEL UNIVERSAALNE LIIMIMIS-ARMEERIMISSEGU 
 
• vahtpolüstüreenile ja mineraalvillale 
• suurepärane nakkuvus, elastne 
• kasutamiseks nullilähedasel temperatuuril 
• 6 tunni möödudes külmakindel kuni -8 °C-ni 
• hea auruäbilaskvus, madal absorbeerimus 
 
Omadused: universaalne liimimis-armeerimissegu soojusisolatsioonidele, valmistatud portlandtsemendi ja 
aluminaattsemendi, mineraalsetest täiteainete ja modi†tseerivate lisaainete alusel. Sisaldab spetsiaalseid 
lisandeid, mis kaitsevad segu külmumise eest ja aitavad miinuskraadide juures kõvastuda. Väga elastne ja nakkuv. 
Segu on kasutatakse tahke soojusisolatsiooni, nagu kivivill ja vahtpolüstüreenplaad, liimimiseks telliskivi, betoon- ja 
krohvpindadele nii sise- kui välistöödel, armeerimisvõrgu soojusiolatsooniga kinnitamiseks. Võib kasutada pinna 
tasandamiseks, kattes selle ühe tööjärguga kuni 5 mm paksuse kihiga, erinevate konstruktsioonielemendide 
liimimiseks. 
Ettevalmistus: aluspind ei tohi olla külmunud, peab olema kaste- ja härmatisevaba, puhas ja piisavalt tugev, 
nõrgalt kinnitunud osadeta. Pragude, täitmata vuukide ja ebatasasuste parandamiseks kasutage KREISEL® 
Wärme – Dämmsystem WINTER 220 W. Ekstrudeeritud vahtpolüstüreenplaadid tuleb spetsiaalse spetsiaalse 
vahendiga karestada. 
Kasutamine: lisage 25 kg kott ainet aeglaselt puistades 6,25-6,75 liitrisse puhasse vette ja segage tükkideta 
ühtlase massi saavutamiseni. Laske 10 min. paisuda ja segage uuesti läbi. Kasutage valmissega ära 2 tunni 
jooksul (+10 °C segu temperatuuril). Tööd tuleb teostada õhu ja maapinna plusskraadidel. 
Siledal pinnal liimimiseks kandke pahtlilabida silega servage pinnale õhuke kiht. Jaotage segu laiali 10x10 mm 
pahtlilabida hambulise servaga. Ebatasase aluspinna korral kandke segu kogu plaadile äärtes kuni 20 mm paksu 
kihina 5-7 cm laiuse ribadena ja keskel peopesasuuruste laikudena, millele paigaldatakse hiljem vastavad naelad. 
Pealekantud liimikihile kinnitusaeg võib olla kuni 15 minutit. Liimimist tuleb alustada altpoolt. Liim ei tohi satuda 
plaatide vuukidesse. Naelad tohib kinnitada mitte varem kui 3 ööpäeva möödudes. Plaatide tugevdamiseks kandke 
neile valmissegu ja siluge see 8-12 mm hammastega pahtlilabidaga. Armeerimisvõrk kinnitatakse segusse 
pahtlilabidaga servaga siludes. Seguga kaetud pinda tuleb kuivamise ajal sademete eest kaitsta. Armeerimis-
kiimimissegu kuivamisaeg on sõltuvalt kihi paksusest +5 °C õhutemperatuuri ja 75 % suhtelisel õhuniiskuse korral 
umbes 3 ööpäeva. Ebasoodsate ilmastikutingimuste korral (madalam temperatuur, suurem õhuniiskus) segu 
kuivamisaeg suureneb. Edasised fassaadi viimistlustööd on võimalik teostada alles pärast segu täielikku kuivamist. 
Kulu ja säilitamine: liimimine ~4,5 kg/m², armeerimine ~5,0 kg/m². 
Hoida kuivas, niiskuse eest kaitstud kohas. Avatud kotid peab õhukindlalt sulgema. 
Parim kasutusaeg on kuni 6 kuud alates tootmiskuupäevast, säilitatuna suletud originaalpakendis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me võtame vastutuse oma toote kvaliteedi ja otstarbekohaselt kasutamise sobivuse osas. Esitades tööde tegemise metoodikat, toetume 
katsetustele ja praktilistele oskustele. Siiski on need vaid üldise iseloomuga juhised ja soovitused, mis ei anna garantiid töö kvaliteedile, sest 
mõnel juhul on vaja hinnata objekti ehituslikke-füüsikalisi omadusi, samuti ei saa me mõjutada tööde tegemist, seetõttu on tööde tegemisel vaja 
hinnata olukorda ja vajadusel teha lisakatsetusi. 


