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Kiilto Solid

PVAC pagrindo klijai su dideliu sausųjų
medžiagų kiekiu. Tinka mozaikinio ir
blokinio parketo dangai ir kamštinei
garso izoliacijai.  Priklausomai nuo
parketo tipo, tinkami pagrindai yra
pakankamai kietas betonas, grindų
išlyginamasis mišinys arba fanera.

mozaikinio parketo ir kamštinės garso izoliacijos
klijavimui

•

didelis sausųjų medžiagų kiekis•

PANAUDOJIMO SRITIS
Mozaikinio parketo dangos ir kamštinės garso izoliacijos montavimui.
Taip pat puikiai tinka klijuoti tvirtą blokinį parketą ant faneros, bet tik
tada, jei taip pat taikomas mechaninis fiksavimas.  Atitinka statybinių
medžiagų emisijos klasę M1.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
Tinkami paviršiai yra plienu tvirtintas betonas, fanera, plokštės,
kamštinės lentos ir medinės grindys. Pagrindas turi būti sausas, tvirtas,
tolygus ir be dulkių ar kitų medžiagų, kurios gali trukdyti sukibimui. Jei
reikia, betoninis pagrindas gali būti išlygintas mozaikinio parketo
pagrindo išlyginimo mišiniu, pagamintu „Kiilto Oy“ (pavyzdžiui,
„Fiberflex DF“).

Darbus reikia atlikti įprastoje kambario temperatūroje ir esant įprastai
drėgmei. Leiskite parketo plokštėms ir klijams prisitaikyti prie įprastos
kambario temperatūros ir drėgmės. Tepkite klijus tolygiai dantyta
mente ant paviršiaus, kurį galima padengti parketu, kol klijų paviršius
dar nesustingęs. Prispauskite parketo plokštes prie pagrindo.
Patikrinkite, ar blogoji parketo pusė yra pilnai padengta klijais. Palikite
10–15 mm tarpą tarp tvirtų konstrukcijų, pvz. sienų ir parketo. Šlifuoti
rekomenduojama ne anksčiau kaip po 3–6 dienų.

MENTELĖS DANTYTUMAS

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

betonas: maks. 3,0 w-% arba 80 % RH
medis: 8–12 %

GRINDŲ PAGRINDO

apytikr. 20 min. (+20 °C, 50 % RH)ATVIRAS LAIKAS

+18–25 °CNAUDOJIMO TEMPERATŪRA

Užšąla (klijų jungtis yra atspari šalčiui)ATSPARUMAS ŠALČIUI

1,7 m²/lPADENGIMAS

apytikr. 1,3 kg/lTANKIS/SANTYKINIS SVORIS

PVACRIŠIKLIO RŪŠIS

15 lPAKUOTĖS DYDŽIAI

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

SANDĖLIAVIMAS

UAB KIILTO LIETUVA, Kirtimų g. 47, LT-02244, Vilnius, tel. +370 5 2640661, el. paštas kiilto.lt@kiilto.com, www.kiilto.lt



Data 06.05.2021 Puslapis 2/2

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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