KERABOND T
Plaatimissegu
EN 12004 järgi kui tavaline (1) mittelibisev (T), tsemendipõhine (C) plaadiliim, klass C1T , CE tähistusega
KASUTUSALAD:
KERABOND T on hall või valge kuivsegu, mis koosneb
tsemendist, peeneteralisest liivast ning sünteetilistest
vaikudest. Kasutatakse sise- ja välistöödel, põrandate,
seinte ja lagede katmiseks tsement- ning betoonpindadel igat
liiki keraamiliste ja mosaiikplaatidega. Sobib samuti
isolatsioonimaterjalide punktkleepimiseks (vahtpolüuretaan,
vahtpolüstüreen, mineraal- ja klaasvatt jne.).
SOOVITUSED:
• kipsi sisaldavad aluspinnad tuleb eelnevalt kruntida
PRIMER G või MAPEPRIM SP’ga;
• metallpindadel kasutada KERALASTIC’ut;
• suuremõõtmeliste plaatide (keraamilised, marmor,
looduslikust kivist); vibratsioonitundlike aluspindade (puit,
asbesttsement); põrandaaluste küttesüsteemide vahtbetoonist
seintele; vastutusrikastes kohtades (fassaadid, välibasseinid,
balkonid, terrassid); klaasmosaiigi; vanade keraamiliste
plaatide
ülekatmisel
on
soovitav
kasutada
KERABOND T+ISOLASTIC. (klass C2ES2)

KASUTAMISJUHISED:
Aluspinna ettevalmistamine:
Aluspinnad peavad olema kuivad, puhtad, kandvad, õli- ja
rasvavabad.
Segu valmistamine;
20 kg KERABOND T segada 4,8-5,2 l puhta veega
homogeenseks massiks. Peale 5-10 min. seismist segada
veelkord läbi. Säilib töötamiskõlblikuna 8 tundi.
Plaatide paigaldamine:
Plaatide paigaldamisel jälgida, et hammaskellu valik
kindlustaks vähemalt 65% kontaktpinna. Fassaadidele,
ujulatesse, hoidlatesse jne. plaatide paigaldamisel on soovitav
plaatide tagaküljed katta õhukese segukihiga. Tuleb jälgida,
et paigaldatud segukihile ei tekiks kelmet. Kui see on
tekkinud, tuleb segukiht hammaskelluga uuendada. Segukihi
niisutamine ei ole soovitatav. Plaatide korrigeerimisaeg 45
min.
MATERJALI KULU:
• keraamiliste plaatide paigaldamisel 2-4 kg/m²;
• isolatsiooniplaatide paigaldamisel kohtkleepimisega
siledale pinnale 0,5-0,8 kg/m².
PUHASTAMINE:
Tööriistad pesta veega. Mördi jäägid plaatidelt eemaldada
niiske lapiga.
PAKEND:
Hall :20 kg paberkott ja 4 x 5 kg pappkarp.
Valge 20 kg paberkott

TEHNILISED ANDMED:
________________________________________________
Kooskõlastatud:
- Euroopa EN12004 järgi C1T
- ISO 13007-1 järgi kui C1T
-Euroopa EN 12004 järgi C2 (koos Isolastic uga)
-Euroopa EN 12002 järgi S2 (koos Isolastic –uga)
- ISO 13007-1 järgi C2S2(koos Isolastic-uga)
TOOTE OMADUSED:
Tüüp:
pulber
Värvus:
valge või hall
Tihedus:
1,30 kg/l
Säilivusaeg:
12 kuud kuivas kohas originaalpakendis
Kuivainesisaldus: 100 %
Terviseohtlikkus
EC 1999/45 järgi: puudub
Süttivus:
ei ole
Tollitariif:
3824 50 90
ANDMED SEGU KOHTA
Segamisvahekord: 20kg KERABOND T segada 4,8-5,2 l
veega
Segu tihedus:
1,45 kg/l
Segu pH:
üle 13
Kasutusaeg:
8 tundi
Kasutus t°:
+5°C kuni +40°C
Paigaldatud segu säilivus:
20 minutit
Korrigeerimisaeg:
45 minutit
Käimiskõlblik:
peale 24 tundi
Täielikult koormatav:
14 päeva pärast
Seina vuukimine:
peale 4-8 tundi
Põranda vuukimine:
peale 24 tundi
Kasutusvalmis:
14 päeva pärast
EKSPLUATASIOONIOMADUSED:
Vastupidavus niiskusele:
väga hea
Vastupidavus alustele:
väga hea
Vastupidavus õlidele:
väga hea (nõrk toiduõlile)
Vastupidavus lahustitele:
väga hea
Vastupidavus temperatuurile:
-30°C kuni +90°C
Elastsus:
ei ole
Nakketugevus:
- peale 28 päeva
1,4 N/mm²
- peale 7 päeva + 14 päeva 60°C juures:
0,8 N/mm²
- peale 7 päeva + 21 päeva vees:
0,9 N/mm²
- peale külmutus-sulatustsüklit:
1,2 N/mm²
NB! Kerabond T
Isolastic´u Tootelehel

ja Isolastic´u segamisjuhised on

HOIATUS – Kõik selle toote tehnilised üksikasjad ja
soovitused on välja töötatud meie parimate teadmiste
ja pikaajaliste oskuste alusel ning on suunaandvad
toote kasutamiseks. Seega igaüks kes soovib toodet
kasutada, peab veenduma selle otstarbekuses antud
olukorras ja igal juhul on kasutaja ainuisikuliselt
vastutav toote õige kasutamise eest

Maaletooja:
AS PLAADIPUNKT
Pärnu mnt. 137 11314 Tallinn
Tel: 6 500 720
plaadipunkt@plaadipunkt.ee

