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SAKRET Panzer KAM P- löögikindel kleepe- ja armeerimissegu KAM P 

  

Kasutusalad: SAKRET Panzer KAM P kleepe- ja armeerimissegu on osa SAKRETI  
 soojusisolatsiooni liitsüsteemist ja mõeldud järgmiseks. 

• Mehhaaniliselt koormatud soojustussüsteemi 
aluse ettevalmistamiseks/kleepimiseks 

• Löögikindlate pindade armeerimiseks 
• Kohaldamiseks mittekoguneva nõrgvee korral: 

armeerikihi hüdroisoleerimine pole vajalik, kui tekkiv niiskus juhitakse 
nõuetekohaselt läbi kruusakihi ja ringdrenaaži 

 

Omadused: - Käsitsi ja masintöödeldav 
- Mineraalne, kiudarmeeritud spetsiaalsete fiibritega 
- Hall 
- Väga elastne 
- Veeauru läbilaskev 
- Polümeerlisanditega 
- Lihvitav 
- Võimalik paigaldada maa sisse 
- Sobiv kleepesegu ka tahketele bituminoossetele aluspindadele 

Väga löögikindel, kuni 110 džauli 
- Kapillaarniiskuse tõusu pärssiv 

 

Koostisained: Tsement (DIN EN 197-1), valitud täitematerjal (DIN EN 13139), 

 mille osakeste maksimaalne suurus on 1,0 mm, mineraalne kergtäitematerjal ja 
 töötlemisomaduste parandamiseks lisaained-materjalid  

Tehnilised 
andmed: 

 

 

Klassifikatsioon 
Üldine kirjeldus Kiudarmeeritud kuivmört 
DIN EN 998-1 GP CS III W2 
DIN V 18550 P III 

 

Kulu- ja töötlemisandmed 
Materjalikulu kihipaksusega 5 mm 
(armeerimine) 

ca 6,3 kg/m² märg-/ 
ca 5 kg/m² kuivmört 

Materjalikulu kihipaksusega 8 mm 
(armeerimine) 

ca 10 kg/m² märg-/ 
ca 8 kg/m² kuivmört 

Materjalikulu 10 mm 
hammastatusega (täispinnaline) 

ca 6,3 kg/m² märg-/ 
ca 5 kg/m² kuivmört 

Lisatav vee kogus 20 kg-le  ca 4,75–5,25 l 
Kasutusaeg vee lisamisest ca 120 min 
Valmimisaeg  ca 3 min 
Õhu- ja aluspinna 
töötemperatuur 

+5 °C …+ 30 °C 

Maksimaalne säilitusaeg 9 kuud 

*) olenevalt aluspinna omadustest ja kleepetoimingust 
**) 20 °C ja suhtelise õhuniiskuse 50% juures 

 

 
Mördi tehnilised andmed 

 

Omadus Katsemeetod Tulemus 
Löögikindlus 8 mm kihipaksusega, sh 
soomus- ja armeerimisvõrk 

ETAG 004 110 J 

Löögikindlus 5 mm kihipaksusega, sh 
armeerimisvõrk 

ETAG 004 20 J 

 

 

 

Aluspinna ettevalmistamine:  
• Soojustusplaadid tuleb nõuetekohaselt ja professionaalselt aluspinnale kinnitada 
• Need peavad olema tugevad, puhtad, jäävabad, kuivad ja piisavalt stabiilsed 
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SAKRET Panzer KAM P löögikindel kleepe- ja armeerimissegu       KAM P 
 

 

 

Töökäik: 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
  

SAKRET Panzer KAM P kleepe- ja armeerimissegu on töödeldav nii käsitsi    
kui ka kõikide tavapäraste krohvimasinatega. 

 
Kleepimine 
• Vundamendi ja fassaadi soojusisolatsiooniplaadid kleebitakse stabiilsele 

aluspinnale täispinnaliselt (10 mm-se liimikammiga) 
 

Armeerimine ja viimistlemine 
a) SAKRETI soomusvõrgu paigaldamisega (löögitugevuse 110 J puhul): 

- Kandke pinnale kaks kihti SAKRETI Panzer KAM P kleepe- ja 
armeerimissegu. 

- Esimesse kihti viige SAKRETI soomusvõrk postidena. 
- Kandke pinnale teine kiht SAKRETI Panzer KAM P kleepe- ja 

armeerimissegu ning paigaldage SAKRETI armeerimisvõrk ca 10 cm 
ülekattega ja eemaldage ühtlaselt armeerimiskiht. 

- SAKRETI Panzer KAM P kleepe- ja armeerimissegu kogu kihipaksus 
peab olema ca 8 mm  

- Piisava kuivamisaja järel kandke kammiga pinnale veel üks ca 3 mm kiht 
SAKRETI Panzer KAM kleepe- ja armeerimissegu, mis on peale 
kivistumist lihvitav. 

- b) ilma SAKRETI soomusvõrguta (löögitugevuse 20 J puhul): 
- Kandke pinnale ca 5 mm kihina SAKRETI Panzer KAM P kleepe- ja 

armeerimissegu. 
- Paigaldage SAKRETI armeerimisvõrk ca 10 cm ülekattega ja tasandage 

võrk pahtlikihti (armeerimisvõrk ei tohi olla enam nähtav). 
- Piisava kuivamisaja järel kandke kammiga pinnale veel üks ca 3 mm kiht 

SAKRETI Panzer KAM kleepe- ja armeerimissegu, mis on peale 
kivistumist lihvitav. 
 

Kivistunud armeeritud kihti võib soovi korral viimistleda kõikide SAKRETI 
dekoratiivkrohvide  ja fassaadivärvidega.                                                                      
  

Materjalikulu: 
 
  

- ca 5 kg/m² kihipaksusega 5 mm (armeerimine) 
- ca 10 kg/m² kihipaksusega 8 mm (armeerimine) 

 -      ca 5 kg/m² 10 mm hammastatusega (täispinnaline kleepimine)  
    Pakend:  -      Kaubaalusel 20 kg mitmekihilistes paberkottides   

Säilitamine: 
 

  

- Ilmastikukindlalt 
- Puitalustel kuivas ja jahedas kohas 

-      Sulgege katkised pakendid kohe  

Märkus: 
 
 
 

 

 

  

- Sisaldab tsementi 
- Leeliselise reaktsiooniga 
- Kaitske nahka ja silmi 
- Kokkupuutel loputage rohke veega, vajaduse korral pöörduge arsti poole 
- Kromaadi sisaldus standardi 2003/53/EÜ kohaselt 
- Fassaadisokli krohvi / välisviimistluse direktiivi 2013. a väljaande (3. parandatud 

 trükk) kohaselt       

Sertifikaadid/tunnistused: - Testitud ETAG 004 (löögikindlus) kohaselt 
- Sertifikaadi number 11E 021 
- Materjalide kontrolli ja löögikindluste instituut 

 

Värvus Kulu Pakend  Kogus 
 

EAN 
4005813 

hall ca 5 kg/m² kihipaksusega 5 mm  
ca 10 kg/m² kihipaksusega 8 mm 

20 kg 42 tk/alus 718155 

 

Toote tehnilises kirjelduses välja toodud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole tootja avalikustanud kirjeldusest 
erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid või dokumente. Tootja ei vastuta toote vale või mittesihtotstarbeliise kasutamise eest. Toodet või selle 
kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud 
tooteohutuskaardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimivusdeklaratsioonis. 

 

 

 

KAM P ● Lk 2/2 


