KIILTO LH
Seinapahtel
KASUTAMISOBJEKTID

Liimsideainebaasil, M1-emisiooniklassi kuuluv peenpahtel
siseruumide kuivadele seina- ja laepindadele. Sobib näiteks
betooni, krohvi, pahtelduse, tellise ja kipskartongplaatide
pahteldamiseks ning lagede pritspahteldamiseks. Ebatasased
pinnad tasandatakse olenevalt kihi paksusest, eelnevalt Kiilto TT
või Kiilto LK aluspahtliga. Valmis pinna võib katta värvi või
tapeediga. Enne tapeetimist on soovitatav pahteldatud pind
kruntvärvida. Ei sobi plaatide ja plastkatete aluspinnaks.

ALUSPIND

Aluspind peab olema puhas, tolmuvaba ja kuiv. Uut kihti peale
kandes peab allolev kiht olema täielikult kuivanud. Lisaks tuleb
pind lihvida enne uue pahtlikihi pealekandmist

OMADUSED

* vastab pinnamaterjalide emissiooniklassile M1
* mitteveekindel seinapahtel
* värv valge
* madalaim kasutustemperatuur +10°C

TEHNILISED ANDMED

Tüüp
Terasuurus
Kihipaksus

KULU

1 mm kiht/m2 pulbrit kaalub u. 1,2 kg

SEGAMISVAHEKORD

20 kg pulbrit / 7,0-7,5 l vett

TÖÖAEG

u. 24 tundi (+18°C). Kui valmissegatud pahtlit soovitakse kasutada
järgmisel päeval, tuleb pahtli kuivamise vältimiseks kaanetada
nõu.

TÖÖTINGIMUSED

Ruumi ja aluspinna temperatuur
Aluspinna niiskus
- betoon

KASUTUSJUHEND

Kiilto LH puistatakse aeglaselt, pidevalt segades jahedasse
(+18…+20°C) puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane mass.
Valmis segul lastakse seista u. 15 min., seejärel segatakse
veelkord.
Käsitsi
töötades
kantakse
pahtel
pinnale
teraspahtlilabidaga või masinaga pahtlipritsiga. Ka pritsiga pinnale
kantud mass tasandatakse käsitsi teraspahtlilabidaga. Uut kihti
pinnale kandes peab eelmine kiht olema kuivanud ja lihvitud.

KUIVAMIS-JA
KÕVENEMISAEG

plastdispersioon-lubjakivibaasiline pulber
max. 0,25 mm
1…2 mm

+18...20°C
< 90% RH

u.1 ööpäev (+18˚C). Kuivamisaega mõjutavad kihi paksus, ruumi
temperatuur ja suhteline õhuniiskus.

PAKKIMISVIIS

20 kg

TÖÖ- JA
KESKKONNAOHUTUS

Värske segu on leeliseline ning ärritab nahka ja limaskesti. Vältida
tarbetut kokkupuudet nahaga. Segamisel ja lihvimisel soovitame
kanda respiraatorit.
Toote hävitamisjuhis on toote etiketil. Üksikasjalikud
ohutusjuhised on toote turvalisuse kaardil.

LADUSTAMINE

Tagatud säilimisaeg 1 aasta. Säilitada kuivas ruumis temp. mitte
alla +1°C.
Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginevad
laboratoorsetele katsetele ja praktilistele kogemustele. Meie ei
vastuta kahjude eest, mis on tingitud toote kasutamisjuhendi
eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.
Tehniline konsultatsioon telefonil 6 031 900.

