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Kiilto Tex Floor
grindų klijai

Vandens pagrindo kilimų klijai, ypač tinka
tekstilinės dangos klijavimui laivų ir
jachtų pramonėje. Klasifikuojami pagal
IMO. Taip pat tinka naudoti tradicinėms
grindų dangoms.

lengvai paskleidžiami•
tinka naudoti ir ant veltinio pagrindo laivuose ir
jachtose

•

klasifikuojami pagal IMO•

PANAUDOJIMO SRITIS
Vandens pagrindo grindų klijai tekstilinių dangų klijavimui sausose
vidaus patalpose.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
Paviršius turi būti sausas, tvirtas, lygus ir švarus.  Grubių ir nelygių
paviršių išlyginimui naudokite tinkamą „Kiilto“ lyginamąjį grindų mišinį.
Kaip paviršių taip pat galite naudoti specialų veltinį, skirtą naudojimui
po klijuojama grindų danga. Atsižvelkite ir į veltinio pagrindo gamintojo
pateiktas montavimo instrukcijas.  Tekstilines dangas montuokite
naudodami drėgnojo sukibimo metodą. Jei reikia, prieš naudojimą
sumaišykite klijus ir smulkiai dantyta mentele tepkite tolygų klijų
sluoksnį ant paviršiaus. Jei paviršius yra nesugeriantis, įsitikinkite, kad
grindų danga būtų drėgna. Tinka naudojimui su grindų šildymo
sistema. Laikykitės grindų dangos gamintojo montavimo nurodymų.

Klijuojant tekstilines dangas, naudojamas klijų kiekis įtakoja galutinį
siūlės stiprį.  Klijuojant dangas, kurias ateityje reikės lengvai pakeisti,
prieš montuojant naudojamų klijų kiekis turi būti patikrintas kiekvienu
atveju.

PAPILDOMA INFORMACIJA
Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų
atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis.  Techniniai duomenys yra
nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinių
sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas.  Kokybės
valdymo sistema užtikriname aukštą produktų kokybę. Jei produktas
naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų
nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti
laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą
produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir
procedūrų vadovo, jei jie pateikiami, turiniu.

APLINKA IR SAUGUMAS
Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines
pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie
produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.

betonas: maks.  85 % RH
medis: 8–12 %

GRINDŲ PAGRINDO

+18–25 °CNAUDOJIMO TEMPERATŪRA

užšąlaATSPARUMAS ŠALČIUI

4-6 m²/l
200–300 g/m²

PADENGIMAS

1,2 kg/lTANKIS/SANTYKINIS SVORIS

Akrilato kopolimerasRIŠIKLIO RŪŠIS

drėgnasis sukibimas: 0–20 min.
vėlusis drėgnasis sukibimas: 20–40 min (23 °
C, 50 % RH)

DARBO LAIKAS

15 lPAKUOTĖS DYDŽIAI

Neatidarytose talpyklose, esant temperatūrai
virš +1 °C, 18 mėn. Po ilgo saugojimo prieš
naudojant išmaišyti.

SANDĖLIAVIMAS
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