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   KREISEL ADHESI B-225  
   Witte bewapeningsmortel voor isolatiesystemen met polystereen en minerale wol 
   (originele benaming voor attesten en goedkeuringen Styrlep B-225)

 
Eigenschappen:  Kreisel kleef- en wapeningmortel Adhesi B-225 (org. Styrlep B-225) is een mengklare kleef- en  
   wapeningsmortel samengesteld uit minerale bindmiddelen, organische bindmiddelen, minerale vulstoffen en  
   hulpstoffen. Na toevoeging van water bekomt men een homogene witte massa. Na droging en verharding  
   van de pleister is deze vorstbestendig. Het product is damp-open, heeft een uitstekende hechting en is door  
   zijn eigenschappen zeer soepel.  
 
Toepassing:  De mortel wordt gebruikt voor het verkleven van polystereen isolatiepanelen en het inbedden van glasvezel 
   wapeningweefsels in de Kreisel isolatiesystemen: Turbo S, Turbo SA,  Turbo SO, Turbo SO Protect,  
   Turbo-SISI. 
   De lijm kan worden gebruikt voor minerale ondergronden zowel binnen als buiten zoals beton, baksteen,  
   silicaatsteen, celbeton, bepleisterde of geschilderde ondergronden, ... .
 
Technische parameters: Samenstelling: witte Portland cement, vulstoffen, polymeren, synthetische vezels en additieven 
   Volumegewicht: 1.60 g/cm³ 
 
   Hechting op beton droog    Groter of gelijk aan 0.3 Mpa 
   Hechting aan beton na thermische cicly   Groter of gelijk aan 0.3 Mpa 
   Hechting op polystereenisolatie droog  Groter of gelijk aan 0.1 Mpa 
   Hechting op polystereenisolatie na thermische cicly Groter of gelijk aan 0.1 Mpa
 
Uitvoeringsgegevens: Bij sterk zuigende ondergronden (cellenbeton, ...) is een behandeling met Prim-301 (org. Gruntolit w 301)  
   aangewezen 
   Verwerkingsgegevens (materiaal, omgeving, lucht, …) van 5 °C tot 30 °C 
   De droge massa (25 kg) mengen met ongeveer 7 l zuiver koud water, na vermenging ongeveer 2 uur  
   verwerkingstijd (bij omgevingstemperatuur van 20 °C). 
   Verbruik: 4 à 5 kg/m²
 
Voorbereiding  De ondergrond, eventuele gebruikte reparatiemortel, ... moeten draagkrachtig, zuiver, stabiel, gelijk- 
ondergrond:  matig, goedhechtend en voldoende uitgedroogd zijn en voldoende zuigkracht hebben. De te bepleisteren  
   bouwdelen moeten vrij zijn van stof, vetten, roet, verfresten, ... . 
   Indien vetten, smeermiddelen, olieën, ... voorkomen op de te behandelen ondergrond kan deze verwijderd  
   worden met afwasmiddel of met Kreisel ontvetter Proclean-1003 (org. Reno-bruk 1003). Biologische  
   vervuiling kan worden verwijderd door een voorafgaandelijke behandeling met bioreiniger Proclean-1008  
   (org. Septobud 1008) waarna nogmaals mechanisch gereinigd wordt.  
   Eventuele geschonden ondergronden kunnen na sondering van de gevel en / of pleisterlagen hersteld  
   worden  met de Kreisel renovatiepleister Reno-429 (org. Renobud 429), Kreisel renovatiepleister Reno-427  
   (org. Pozbud 427) of andere producten naargelang de aard van de ondergrond. Sterk absorberende onder- 
   gronden dienen voorbehandeld te worden met grondeer Prim-301 (org. Gruntolit W 301). 
   Niet te behandelen geveldelen voorafgaandelijk afschermen. De isolatielaag moet vlak zijn. Eventuele  
   voegen (meer dan 2 mm) moeten worden opgespoten met isolatieschuim. Aan alle raam- en deuropeningen  
   dienen diagonaal weefsels aangebracht te worden. 
 
Voorbereiding product: De droge massa moet geleidelijk en op lage toeren vermengd worden met de juiste hoeveelheid zuiver en  
   koud water tot het verkrijgen van een homogene massa zonder klonters. De massa 5 min. laten rusten  
   en dan opnieuw omroeren. In geen geval vermengd product transporteren om scheiding van de com- 
   ponenten te vermijden. 
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Gebruiksaanwijzing: Massa gelijkmatig verdelen met getande spatel (ten minste 10x10x10 mm) of werken met het strippunt-  
   systeem (min. 40 % van de plaat). Platen aandrukken tot men een gelijkmatig oppervlak bekomt en de  
   overtollige lijm verwijderen. Het is aangewezen voldoende droogtijd in acht te nemen tussen de opeen- 
   volgende handelingen, dit in functie van temperaturen en luchtvochtigheid. De nodige maatregelen dienen te  
   worden genomen teneinde een te snelle droging te vermijden. Aanbrengen van de bewapeningsnetten:  
   Adhesi B-225 (org. Styrlep B-225) aanbrengen met een getande spatel, wapeningsweefsel inbedden tot  
   volledige dekking. De wapeningsweefsels  dienen een overlapping te hebben van 10 cm. De dikte van de  
   bewapeningslaag inclusief netten dient tussen de 3-5mm  te zijn. Bescherm het werk tegen hevige zon,  
   regen en felle wind.  
   Let op gebruik het volledige gamma producten van dit systeem.
 
Reiniging gereedschap: Onmiddellijk na gebruik met zuiver water.
 
Verpakking:  Zakken van 25kg, 42 zakken per pallet.
 
Opslag:   Tot 12 maanden na productie, droog, in een ongeopende verpakking en in temperaturen tussen 5 °C en 25 °C.
 
Gevaren:  Vermijd contact met de huid en bescherm uw ogen. In het geval van contact met de ogen, grondig spoelen met  
   zuiver water en medisch advies inwinnen. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen!!
 
Toelating:  Europese Technische Goedkeuring ETA-07/0192 


