
                

 

 
 

 
 

 
 

KIILTO TM DF 
Seina kiirkivinev täitemass 

 
KASUTAMISOBJEKTID Tsemendibaasil kiirkivinev täitemass siseseinapindadele kuivades ja 

märgades ruumides. Sobib näiteks betooni, krohvi, lubjakivi- ja põletatud 
tellise tasandamiseks, aukude täiteks ja parandusteks. Valmis pinna võib 
plaatida või käsitleda Kiilto hüdroisolatsioonimaterjalidega. Pinna võib ka 
ületasandada muude Kiilto seinapahtlitega sõltuvalt kasutuskohast. 

 
ALUSPIND Täidetavad pinnad peavad olema tugevad, puhtad ja tolmuvabad. Nõrgad 

ja lahtised osad eemaldatakse. Kuivad pinnad niisutatakse enne 
pahteldamist.  

 
OMADUSED  * vastab ehitusmaterjalide M1-emissiooniklassi ja EN 998.1:2010 nõuetele 

* veekindel seina täitemass 
* värv tumehall 
* mittekahanev 
* madalaim kasutustemperatuur +5°C  
* võib üle tasandada või katta hüdroisolatsioonimaterjaliga u.24 h 
möödudes  
* ei soovitata pidevalt vee all olevatele pindadele (näit. basseinid). 
 

TEHNILISED ANDMED Tüüp   GP (universaaltasandus)(EN 998:1:2010) 
 Terasuurus  max. 3 mm 

Max. kihipaksus  kohttasandus 5...70 mm 
    laustasandus 5...20 mm 

  
KULU 1 mm kiht/m2 pulbrit kaalub u. 1,4 kg  
 
SEGAMISVAHEKORD 20 kg pulbrit / 4,0-4,8 l vett 
 
TÖÖAEG 20-30 min (+18°C).  
 
TÖÖTINGIMUSED  Ruumi ja aluspinna temperatuur  +18...20°C 

Aluspinna niiskus  - betoon < 90% RH 
 
Massi pealekandmisel peab ruumis olema ruumi normaaltemperatuur. 
Valitsevad töötingimused nagu ruumi, massi ja vee temperatuur, aluspinna 
iseärasused  ja õhuniiskus mõjutavad oluliselt kuivamiskiirust. Seetõttu 
võib meie poolt antud soovitusi kasutada vaid lähteandmetena.  
  

KASUTUSJUHEND Segu puistatakse aeglaselt, pidevalt segades jahedasse (+18…+20°C) 
puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane mass. Valmis segul lastakse 
seista u. 2-3 min., seejärel segatakse veelkord. Enne täitemassi 
pealekandmist niisutatakse aluspind veega. Täitemass kantakse niiskele 
pinnale nt. teraslabidaga. Enne viimast töötlemist teraslabidaga võib pinda 
kergelt niisutada.  

 
PAKKIMISVIIS  20 kg kott 
 
TÖÖ- JA Värske segu on leeliseline ning ärritab nahka ja limaskesti. Vältida 
KESKKONNAOHUTUS tarbetut kokkupuudet nahaga. Segamisel ja lihvimisel soovitame kanda 

respiraatorit. Üksikasjalikud ohutusjuhised on toote ohutuskaardil. 
 
LADUSTAMINE Suletud koti säilivusaeg kuivas ruumis kuni 6 kuud.  
 
 



 

 

 

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. 

 
 


