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Knauf Kleber P M
Soojustusplaatide kleepsegu
Materjal

Kasutusala

Knauf Kleber P M on tsemendi baasil ehitussegu
isolatsiooniplaatide kleepimiseks. Enne
kasutamist segada valmis kuivsegu veega
mördiks.
Sobib nii käsitsi kui ka masinaga
paigaldamiseks.

Vahtplastist (EPS, XPS jne) või mineraalvillast
isolatsiooniplaatide kleepimiseks ehitiste
pindadele.
Sobib krohvile, müüritisele ja betoonpindadele.
Sise- ja välitöödeks.

Säilitamine
12 kuud kuivas ruumis puidust kaubaalustel.
Avatud kotid tuleb hoolikalt sulgeda.
Pakend
25 kg, art nr 266228

Omadused
Nakkub aluspinnaga stabiilselt ja tugevalt
Laseb läbi veeauru
Lihtne paigaldada
Universaalselt kasutatav

2012

Aluspind

Pealekandmine

Tehnilised andmed

Aluspind peab olema kuiv, vaba tolmust, lahtistest
osakestest, väljaimbunud ainetest, külmumata ja
kandevõimeline.

Käsitsi:
Valage Kleber P M vette ja segage aeglaselt
töötava segumikseriga. Veekulu - umbes 7 liitrit
puhast vett koti kohta. Laske 5 minutit seguneda,
segage veel kord läbi ja muutke konsistents töö
jaoks parajaks.

Tera suurus
Survetugevus
Paindetugevus
Nakketugevus

0-1,2 mm
10 Mpa
5 Mpa
0,08 Mpa

Masinaga:
PFT G4, G5c, HM - liimmörtide jaoks mõeldud
varustusega.

Materjalikulu
Kleepimine

umbes 4-5 kg/m2

Soojusisolatsiooniplaatide kleepimine
Kandke isolatsiooniplaadi servaosale 5 cm laiune
ja 2 cm kõrgune liimiriba, plaadi keskkohta aga
liimipunktid. Liim peab katma vähemalt 40%
pinnast. Pärast plaatide seina külge kinnitamist
oodata 24 tundi. Alles pärast 24 tunni möödumist
võib vajadusel paigaldada ka tüüblid ja jätkata
järgmiste töödega.
Kleepsegu Kleber P M ei sobi armeerimistöödeks.

Toodud on keskmine materjalikulu, mis võib
muutuda sõltuvalt aluspinna omadustest.

Temperatuur ja kliima

Töötlemisaeg

Muud juhised

Õhu ja aluspinna temperatuur ei tohi
pealekandmise ja kõvenemise ajal olla alla +5 °C.
Kaitsta vihma ja otseste päikesevalguse eest.

Sõltuvalt ilmastikuoludest saab valmissegatud
materjali peale kanda umbes 2 tundi.

Tootele Knauf Kleber P M ei tohi lisada muid
materjale, kuna nende mõjul võivad liimi omadused
oluliselt muutuda. Tööriistad puhastage kohe
pärast kasutamist veega.
Tähelepanu!
Kui kasutate Neopori tüüpi soojustusplaate, tuleb
võtta arvesse nende omadust päikese käes
tugevalt kuumeneda (isegi üle 70 °C), mistõttu
tuleb arvestada järgmist:

Aluspinna ettevalmistamine
Kui seinal on suuremaid ebatasasusi (> 5 mm/m),
tuleb need enne soojusisolatsiooniplaatide
kleepimist tasandada.

ärge hoidke kleebitavaid plaate (eriti lahti
pakkimata) otsese päikesekiirguse käes. Juhul,
kui seda ei ole võimalik vältida, ärge kasutage
kõige ülemist plaati, vaid ainult sellele järgnevaid;
ärge kleepige plaate kuumaks läinud
aluspinnale. Töötage varjupoolel;
kasutage päikese mõju vältimiseks fassaadi
varjutamise võrke.
Kvaliteedi tagamine. Tootja poolne kontroll tootmislaboris.
Kleber P M vastab Euroopa tehnilise tunnustamise juhendi ETAG 004 EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS WITH RENDERING nõuetele.
Lahustuva kroomi (VI) sisaldus vastab Komisjoni määruse nr 552/2009 artiklis 47 kehtestatud nõuetele.
Klassifikatsioon vastavalt keemiliste ainete seadusele. Xi ärritav
R36/37/38 Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka. R43 Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust. S2 Hoida lastele kättesaamatus kohas. S24/25 Vältida kemikaali
sattumist nahale ja silma. S26 Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. S28 Nahale sattumisel pesta kohe rohke veega. S37 Kanda sobivaid
kaitsekindaid. S46 Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.
Jäätmekäitlus: pärast veega reageerimist kivistunud mördijäägid visata ära koos ehitusjäätmetega. Täielikult tühjendatud pakend anda ümbertöötlemisele. Kivistunud mördijäägid
ei ole ärritavad.
Knauf Tallinn UÜ
Masina 20, 10144 Tallinn

@

Tel +372 6518697
Faks +372 6518691

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse firma
Knauf tarindikomponente või tooteid, mida Knauf on kirjalikult soovitanud.

info@knauf.ee

Knauf SIA Daugavas iela 4, Sauriesi, Rigas raj. LV-2118, Latvia, Tel: +371 67032 999, Faks: +371 67032 969.

www.knauf.ee

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükiversioon. Meie vastutus kehtib meie materjalide omaduste osas. Andmed materjalide kulu, koguste ja
teostuse osas põhinevad kogemustel ja neid ei ole võimalik teistsuguste tingimuste korral vahetult kasutada. Esitatud andmed vastavad tehnika praegusele tasemele.
Need ei sisalda täielikult kehtivaid standardeid, ehitustehnilisi eeskirju ja juhiseid ega tööde teostamise eeskirju. Tööde tegija peab lisaks käesoleva tehnilise vihiku juhistele
arvestama ka kehtivaid standardeid ja eeskirju. Kõik õigused kaitstud. Muudatused, kordustrükid, fotomehaaniline ja elektrooniline paljundamine, sealhulgas ka osaliselt, on
lubatud üksnes firma Knauf Tallinn UÜ kirjalikul loal. Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel kehtivate müügi-, tarne- ja maksetingimuste järgi.

