
 
 
 
 
 
 
 
KREISEL A - Universaalne armeerimissegu vahtpolüstü rool- ja   
                         mineraalvillplaatidele 
 
Otstarve 
 
Spetsiaalne segu on ette nähtud soojusisolatsiooni tehnoloogiate kasutamisel 
vahtpolüstüroolplaatide ja mineraalvill kõvaplaatide armeerimiseks klaaskiudvõrguga  
objekti sise- ja välispindadel.  
“ KREISEL A ” on plastiline, nakkub hästi aluspinnaga. Pärast lõpliku kuivamist omab 
väga head veeauru läbilaskvust, vähendab niiskuse sissetungimist fassaadisüsteemi ja 
loob hea aluse krohvidele ja värvidele. 
 
Ettevalmistustööd 
 
Aluspinda ettevalmistamine : Aluspind peab olema sile, tugev, stabiilne. Eemaldada 
tuleb tolm, soolad, õlid ja rasvad. Aluspinna vanad värvikihid tuleb eemaldada või 
karestada. Aluspind peab olema puhas, tugev ega tohi olla pudenev. 
Segu ettevalmistamine : 25 kg kuiva liimisegu segatakse umbes 6,2 l veega kuni 
ühtlase konsistentsiga massi moodustumiseni. 5 – 10 minuti pärast segatakse segu 
veelkord läbi (lahustuvad sünteetilised komponendid). 
 
Tööde tehnoloogia ja kulunorm 
 
Pärast liimimist ja kinnitusnaeltega kinnitamist võib armeerida mitte varem kui 1-2 
ööpäeva möödumisel pärast liimimise lõpetamist. Kui kinnitate plaadid kinnitusnaeltega 
vahetult pärast liimimist, võivad plaadid deformeeruda ja lahti tulla! Kandke 
armeerimissegu soojustusplaatidele hambulise pahtlilabidaga nii, et kogu plaatide pind 
oleks kaetud. Suruge armeerimisvõrk segusse ja tasandage pahtlilabida sileda 
küljega.Armeerimisvõrk peab olema jaotatud vähemalt 10cm ülekattega paanide 
äärtes.Tasandades jälgige, et segu kataks ühtlaselt armeerimisvõrku ja võrku ei oleks 
läbi segu näha. Kuivanud ja kõvaks muutunud liimi ei saa uuendada vee lisamisega.  
 
Materjalikulu: 
 
Armeerimisel: keskmiselt 5,0 kg/m2 
Nurgaprofiilide paigaldamisel: keskmiselt 0,8 kg/m2 



 

 

Maaletooja: MT GRUPP OÜ 
Adress:        Tuuliku tee 4 
                    Tallinn; 101621 
                     Eesti Vabariik 
Telefon:       +3726200211 
e-post:         mt@mtgrupp.ee 
koduleht:     www.mtgrupp.ee 
 

 
 
 
Tehnilised andmed:  
 

Segukihi paksus kuni 20 mm  

Armeerimiskihi paksus: kuni 5 mm  

Paigaldus temperatuur:  +5 kuni +30°C 

Töötlemise aeg:  u. 15 - 20 min 

Kasutusaeg valmissegul: 3h +20°C juures 

Nakke betooniga peale 25 külmumist-
sulamist  

Mitte vähem 0,5 N/mm2 

Nakke betoon / mineraalvill Mitte vähem 0,02 N/mm2 (mineraalvill) 

Nakke betoon / mineraalvill (plaadi 
pealispind ette kaetud õhukese kihiga) 

Umbes 0,1 N/mm2 
(mineraalvill) 

 
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 
 
Teadmiseks: 
 
Meie garanteerime oma toodete kvaliteeti. Meie soovitused tööde teostamisel 
põhinevad läbiviidud uuringutel ja praktilisel kogemusel. Vaatamata sellele, need 
soovitused ei vabasta kasutajat omapoolsetest uuringutest. Meie toodete õige ja 
edukas kasutamine ehitusobjektil ei allu otseselt tootja kontrollile. Seetõttu kehtib 
garantii ainult meie tootele, mitte aga toote kasutamisjärgsele tööle. 
 
 
 
 
 
                    
      
 
 
 
 
 


