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Kiilto Pro Grip

Dengiami voleliu, nuolatinio lipnumo
klijai laisvai klojamoms grindų dangoms.
Jei reikia, vėliau dangą galima nuimti, o
klijai gerai nusiplauna. Sudėtyje nėra 2-
etilheksanolio

galima dengti voleliu•
paruošti naudoti•
greitai gaunama lipni plėvelė•
nuolatinis lipnumas•
gera išeiga: 6-12 m²/l•

PANAUDOJIMO SRITIS
Fiksaciniai klijai, skirti visų rūšių nuimamoms tekstilės ir vinilo grindų
dangoms ir plytelėms sausose vidaus patalpose.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
Tinkamas pagrindas – lyginamasis mišinys, statybinės plokštės ar
esama grindų danga – turi būti  lygus, sausas ir be dulkių. Prieš
klodami naują dangą įsitikinkite, kad esama grindų danga yra gerai
prilipusi prie pagrindo, visi vaško likučiai yra pašalinti nuo paviršiaus ir
pagrindas yra tinkamas klijuoti.

„Kiilto ProGrip“ ant paviršiaus denkite tinkamu įrankiu. Klijų plėvelės
lipnumas priklauso nuo grindų įgeriamumo ir naudoto klijų kiekio.
Leiskite džiūti kol susiformuos lipni plėvelė, tuomet klokite dangą
pagal gamintojo nurodymus. Priklausomai nuo sąlygų, lipnios plėvelės
susidarymas gali trukti 20–45 min. Dangos klojamos įprastai, tik prieš
dengimą klijų paviršius turi būti lipnus. Laikykitės grindų dangos
gamintojo nurodymų dėl tinkamo klijų kiekio.

„Kiilto ProGrip“ klijus galima nuplauti šarminiu plovikliu, pvz., vandeniu
praskiesta priemone „Kiilto Maalarinpesu“ (1 dalis priemonės 5 dalims
vandens). Leiskite valikliui pradėti veikti, tada pašalinkite
suminkštėjusius klijus rankomis ar mašina ir praskalaukite paviršių
švariu vandeniu. Porėti paviršiai kaip lyginamasis mišinys ar statybinės
plokštės, valymo metu gali būti pažeisti. Prieš nuvalydami „Kiilto
ProGrip“ nuo senos dangos, įsitikinkite, kad danga atspari šarminiam
plovikliui.

Porėti paviršiai gali būti gruntuoti skiestu „Kiilto Start Primer“ gruntu (1
dalis grunto 4 dalims vandens).

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

betonas: maks. 3,5 w-% arba 85 % RHGRINDŲ PAGRINDO

+18–25 °CNAUDOJIMO TEMPERATŪRA

Volelis trumpais šeriais: 6–10 m²/l
Įprasta plieno mentelė: 8–12 m²/lPADENGIMAS

1,0 kg/lTANKIS/SANTYKINIS SVORIS

Akrilato polimerasRIŠIKLIO RŪŠIS

Susiformavus lipniai plėvelei išlieka lipnus.DARBO LAIKAS

5 l, 10 lPAKUOTĖS DYDŽIAI

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

SANDĖLIAVIMAS
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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.
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