KIILTO KERAPID
Kiirkivinev
remontplaatimissegu
KASUTUSKOHAD

Eriti kiiresti kõvenev plaatimissegu kahhel-, ja klinkerplaatide, looduskivi ja
kergbetooni kinnitamiseks plast-, värvitud, kahhel-, klinker- ja tavalistele
kivipindadele ning Kiilto hüdroisolatsiooni või niiskustõkkega käsitletud
pindadele, nagu nt. kipsplaat. Sobib kasutamiseks sise- ja välistingimuses.

ALUSPIND

Plaaditavad aluspinnad peavad olema puhtad ja tolmuvabad. Kuivad ja imavad
pinnad tuleb niisutada (mitte plaatpindu). Vesialusel pahtlid tuleb eemaldada.
Põrandaküte tuleb välja lülitada ööpäev enne plaatimist. Plast-, värvitud-, kahhelja klinkerpindu plaatides tuleb jälgida, et
* et pind on plaatimiseks piisavalt tugev
* pinnakattematerjal on tugevalt kinni aluspinnal
* vaha, rasv ja mustus pestakse plaaditavalt aluspinnalt leeliselise pesuainega ja
pind loputatakse korralikult. Kui pind on kuivanud, siis vajadusel see
karestatakse liivapaberiga ja eemaldatakse lihvimistolm

OMADUSED

* mittevalguv
* plaaditud pinda võib koormata normaalse toatemperatuuri puhul
2 tunni möödudes plaatimisest (imav aluspind) või 4 tunni möödumisel
(mitteimav aluspind)
* külma- ja veekindel
* ka plaat plaadile ja PVC-pindadele
* sobib aluspinna väikeste ebatasasuste parandamiseks enne plaatimist
* ei soovitata pindadele, mis on pidevalt vee all (näit. basseinid)

TEHNILISED ANDMED

Sideaine
Terasuurus

KULU

SEGAMISVAHEKORD
LAHTIOLEKUAEG

plasti-spetsiaaltsemendi-kvartsibaasiline pulber
max. 0,5 mm

ca. 3 kg/m2 kasutades normaalse hammastusega segukammi
(hamba mõõtmed: laius 6 mm, vahe 6 mm, kõrgus 9 mm)
2
ca. 2 kg/m kasutades mosaiik-segukammi
(hamba mõõtmed: laius 6 mm, vahe 6 mm, kõrgus 4 mm)
15 kg pulbrit / 3,4 l vett
u.10 min

TÖÖAEG

Kasutusaeg vee lisamisest u. 45 minutit (mass +18°C).

TÖÖTINGIMUSED

Ruumi ja aluspinna temperatuur
Aluspinna niiskus
- betoon

+18...20°C
< 90% RH

Plaatimisel peab aluspinna, segu ja plaatide temperatuur olema üle +10°C.

KASUTUSJUHEND

Pulber puistatakse aeglaselt, pidevalt segades jahedasse (+18…+20°C)
puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane mass. Segu kantakse plaaditavale
pinnale ja kammitakse segukammiga lahti alale, mis jõutakse plaatida 10 min.
jooksul. Plaadid paigaldatakse värskele segule ja koputatakse kinni, nende
asendit on võimalik muuta 10 min. jooksul. Piisava nakkumise tagamiseks peab
eemaldatud plaadi tagakülg olema peaaegu täielikult seguga kaetud
(kahhelplaadid 70% ja klinkerplaadid 100%). Seetõttu tuleb segukammi
hammastuse valimisel alati lähtuda kinnitatavate plaatide mõõtmetest ja
tagakülje mustrist. Segujäägid eemaldatakse värskelt vee ja niiske lapiga.
Kuivanud segu saab eemaldada vaid mehaaniliselt. Segu kõvenemisaeg on
sõltuvalt temperatuurist 2 – 4 tundi. Vuukimist Kiilto Vuugitäidisega võib alustada
2 –4 tunni möödudes plaatide kinnitamisest, mitteimavatel aluspindadel aga u. 5
tunni möödudes. Elementide ja plaatseinte nurgad, seina- ja põrandaplaatide
vahelised vuugid ning muud nihkevuugid vuugitakse elastse Kiilto
Sanitaarsilikooniga.

PAKEND

5 kg plastnõu, 15 kg paberkott

LADUSTAMINE

Suletud koti säilivusaeg kuivas ruumis kuni 6 kuud.

TÖÖOHUTUS

Värske segu on leeliseline ning ärritab nahka ja limaskesti. Vältida tarbetut
kokkupuudet nahaga. Segamisel soovitame kasutada respiraatorit.
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.

