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Kiilto Fix Primer

Naudojimui paruoštas specialus gruntas,
ypač tinkantis nesugeriantiems sienų ir
grindų paviršiams patalpų viduje ir lauke.

vandens pagrindo•
greitai džiūnantis•
naudojimui patalpų viduje ir lauke•

PANAUDOJIMO SRITIS
Vandens pagrindo, sudėtyje smėlio turintis gruntas. Pagerina sukibimą
prieš lyginimą arba plytelių klijavimą. Tinka sienų ir grindų paviršiams
patalpų viduje ir lauke.
Tinka gruntuoti
- Nesugeriančius paviršius, pvz., dažytas grindis arba PVC paviršius ir
dažytus arba PVC padengtas plieno plokštes (pvz., surenkamuosius
lakštinio metalo vonios kambarius). Prieš gruntavimą pašalinkite vašką,
riebalus ir purvą nuo plytelėmis klojamo paviršiaus šarminiu valikliu ir
kruopščiai nuskalaukite. Kai paviršius nudžius, nušlifuokite, jei reikia, ir
pašalinkite šlifavimo dulkes.
- Tvirtus ir be dulkių betono ir cemento pagrindo išlyginamuosius
mišinius (padeda išvengti kapiliarinio drėgmės sugėrimo į paviršių).
Pašalinkite cemento ir kitas dulkes, purvo liekanas ir riebalus. Jei reikia,
nušlifuokite paviršių.
- Gipso plokštes, parketą ir fanerą.

Gruntas turi gerą atsparumą drėgmei. Dėl klampios konsistencijos
gruntas gerai laikosi ant vertikalių paviršių ir nesitaško. Sukuria
tinkamą sukibimą tarp paviršiaus ir išlyginamojo mišinio. Cemento
šarmingumas neįtakoja grunto poveikio. Netinka naudoti kaip priedą
lyginamajam mišiniui.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
Prieš naudojimą atsargiai sumaišykite gruntą, kad užtikrintumėte
tolygų smėlio pasiskirstymą. Tepkite ploną ir tolygų „Kiilto Fix Primer“
sluoksnį ant paviršiaus naudodami, pvz., volelį arba teptuką. Leiskite
džiūti apytikr. vieną valandą prieš išlyginimą arba plytelių klojimą.
Vyraujančios sąlygos, pavyzdžiui, patalpos temperatūra, paviršiaus
pagrindo tekstūra ir drėgmė daro ženklų poveikį džiuvimui. Todėl
rekomendacijomis derėtų naudotis tik kaip gairėmis. Lyginti reikia ne
vėliau kaip po 24 val. po gruntavimo.

PAPILDOMA INFORMACIJA
Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų
atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis.  Techniniai duomenys yra
nustatyti standartinėmis sąlygomis. Skirtingos vietos darbinės sąlygos
įtakos produkto veikimą ir rezultatą. Rezultatas taip pat labai priklauso
nuo darbo būdų. Kokybės valdymo sistema užtikriname aukštą
produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar
netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso,

betonas < 90 % RHGRINDŲ PAGRINDO

Optimali +18–20 °C, minimali +10 °CNAUDOJIMO TEMPERATŪRA

M1SERTIFIKATAI IR REGISTRACIJOS

UžšąlaATSPARUMAS ŠALČIUI

1 l apytikr. 5 m²PADENGIMAS

1,05TANKIS/SANTYKINIS SVORIS

Mėlynai violetinėSPALVOS

1 l, 3 l, 5 l ir 10 l plastikinė pakuotėPAKUOTĖS DYDŽIAI

Neatidarytoje pakuotėje maks. 1 m. sausomis
sąlygomis.

SANDĖLIAVIMAS
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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. Daugiau informacijos
apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.
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