
 

    
 
 
 

 KIILTO KL 
 Kiudtugevdatud seinapahtel 
 
 
KASUTUSALA  Kiilto KL on tsemendibaasil, kiudtugevdatud tasandus- ja armeerimissegu 

kivimaterjalist seinapindadele. Kiilto KL seinapahtlit võib kasutada märgades 
ruumides hüdroisoleeritavate ja plaaditavate seinapindade tasandamiseks. 
Viimistlusmaterjaliga kaetult võib pahtlit kasutada välisseintel ja soklitel. Sobib 
hästi plokkseinte tasandamiseks koos armeerimisvõrguga. 

 
ALUSPIND Tasandatavad pinnad peavad olema tugevad, puhtad ja tolmuvabad. Kuivad 

pinnad niisutatakse enne tasandamist. Uut kihti peale kandes peab eelnev kiht 
olema kuivanud. Vajadusel tuleb eelnevat kihti enne uue kihi peale kandmist 
lihvida ja puhastada. Välitingimustes tuleb vältida otsest päikest ja tuuliseid 
töötingimusi.  

 
 
OMADUSED -    vastab ehitusmaterjalide M1 emissiooniklassi ja EN 998-1:2003 nõuetele 
 -  veekindel 

-  värvus hall 
 -    madalaim kasutustemperatuur +5°C 

-    ei soovitata pidevalt vee all olevatele pindadele (näit. basseinid). 
 
  
TEHNILISED OMADUSED 
 Tüüp polümeer-tsemendi-liiva baasil pulber 

Terasuurus max. 1,5 mm 
 Kihipaksus kohttasandus 3…15 mm, laustasandus 3…10 mm 
 
   
KULU 1 mm kiht/m² kuivainet kaalub u. 1,5 kg 
 
SEGAMISSUHE 4,2-4,8 l vett 

20 kg pulbrit 
 
TÖÖAEG u. 2-3 tundi ( +18°C ) 
 
SOOVITUSLIKUD  Ruumi ja aluspinna temperatuur +18...+20°C 
TÖÖTINGIMUSED Aluspinna niiskus  - betooni < 90% RH 
 
 
KASUTUSJUHIS  Kiilto KL segatakse aeglaselt, pidevalt segades jahedasse (+18...+20°C) 

puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane mass. Valmis massil lastakse seista 10-
15 minutit, seejärel segatakse veelkord. Kiilto KL kantakse pritsiga või käsitsi 
tugevasti aluspinnale vajutades. Pritsiga seinale kantud pahtel sirgendatakse 
näiteks teraslabidaga. Pinna võib lihvida. Armeerimisel kantakse armeerimisvõrk 
värskelt seinale kantud pahtlikihi sisse ja pind tasandatakse teraslabidaga nii, et 
võrk on võimalikult hästi kihi keskel. Kui esimene kiht on kuivanud, kantakse 
peale teine kiht. Kuivades töötingimustes võib pahtlipinna ühtlast kõvenemist 
soodustada pinnale vett pihustades.  

 
 
KUIVAMISAEG u. 1 - 3 ööpäeva (+18°C).  Kõvenemisaega mõjutavad kihipaksus, 

õhutemperatuur ja õhu suhteline niiskus  
 
 
 
 



  

 
PAKEND 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 12 kuud tootmiskuupäevast.  
 
 
 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. 
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