
START PRIMER 
Nakkedispersioon 

 
 
KASUTAMISOBJEKTID  Vesialusel nakkedispersioon siseruumide imavatele ja mitte-

imavatele pindadele enne tasandamist.  
Sobib näiteks: 
• Betoon- ja tsemendibaasiline tasandussegu  

(vedeldada: 1 osa krunti / 4 osa vett)  
• Põrandad, kus leidub vana liimi jääke, nagu kunstvaik- ja 

bituumenliim (kontsentraat) 
• Aluspinnad, mis ei talu niiskust, näit. kips- või puitpinnad 

(kontsentraat) 
• Plaatpinnad, näit puitlaastplaat, kipsplaat jne. (kontsentraat) 
• Mitteimavad pinnad, näit värv ja klinker (kontsentraat). 

 
OMADUSED  * kuivab kiiresti (u. 2 tundi) 
  * hea niiskusekindlus  
  * tagab hea kontakti aluspinna ja tasandussegu vahel  
  * tsemendi leeliselisus ei vähenda nakkedispersiooni toimet 
  * ei sobi segu lisandiks 
  * täidab M1- emissiooniklassi nõuded  
  
TEHNILISED ANDMED  Vedeldi   vesi 
  Erikaal    1,0  kg/dm3 
  Värvus    roosa 
  Tuleohtlikkus   mitte tuleohtlik  
  Temperatuurikindlus  jäätub 
  Madalaim kasutust°  +10°C 
 
KULU Start vedeldatuna: Start 1 l + vesi 4 l = ca 30 m2. 

Start kontsentraat / mitteimav aluspind: Start 1 l = ca 10 m2. 
 
TÖÖTINGIMUSED  Ruumi ja aluspinna temperatuur +18...20°C 

Aluspinna niiskus - puit        8...12 % 
    - betoon   < 90% RH või alla 4 kaalu-% 
Ruumis valitsevad tingimused, nagu temperatuur ja niiskus, 
aluspinna kvaliteet, mõjutavad oluliselt kuivamisaega. Seetõttu 
tuleb arvestada konkreetseid tingimusi ja meie poolt antud 
soovitusi kasutada vaid lähteandmetena.  

  
KASUTUSJUHEND Aluspinnalt eemaldatakse tsemendiliim, tolm ja rasv. Vajaduse 

korral põrand lihvitakse. Start kantakse pinnale õhukese ühtlase 
kihina näiteks pehme viltlabida või harjaga. Ära jäta pinnale 
nakkedispersiooni loike. Betoon ja tasandussegupinnad võib 
tasandada kohe niiske nakkedispersiooni peale, plaataluspindade, 



mitteimavate pindade ja vanu liimijääke sisaldavate aluspindade 
puhul lastakse krundil kuivada u 2 tundi enne tasandamist. Põrand 
tuleb tasandada mitte hiljem kui ööpäeva möödudes kruntimisest. 
TÄHELEPANU! Aluspinnale liimitavad parketid ja 
põrandaküttega pinnad: Betoonpõrandalt tuleb täielikult maha 
lihvida tsemendiliim ning muud nakkumist raskendavad ained, 
näiteks vanad liimijäägid. Krunditakse vaid tasandatavad 
piirkonnad (lipp-parketi aluspinda ei tohi kruntida ega tasandada). 
Plaaditud aluspinna puhul liimitakse parkett otse plaadile (ei 
kruntimist, ei tasandamist).   

 
PAKKIMISVIIS  1 L; 3 L; 10 L 
 
TÖÖ- JA Väldi toote tarbetut kokkupuudet ihuga. 
KESKKONNAOHUTUS  Toote hävitamisjuhis on toote etiketil. Üksikasjalikud ohutus-

nõuded leiad toote turvalisuse kaardilt. 
 
LADUSTAMINE HOIDA KÜLMA EEST ! MITTE TULEOHTLIK! Säilitada 

tihedalt suletud originaaltaaras temperatuuril mitte alla +1ºC. 
Tagatud säilimisaeg - kolm aastat toote valmistusajast. Enne 
tarvitamist hoolikalt segada. 

  
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 või e-posti aadressil 

kiilto@kiilto.ee. 


