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Kiilto Extra grindų ir
sienų klijai

Labai geras pirminis sukibimas ir ilgas
sukibimo laikas. Tinka vinilinėms grindų
dangoms ir plytelėms, taip pat
tekstilinėms dangoms.  Sudėtyje neturi
2-etilheksanolio. Taip pat vonios
kambario vidui.

geras pirminis sukibimas, ilgas sukibimo laikas•
vandens pagrindo•
be 2-etilheksanolio•

PANAUDOJIMO SRITIS
Akrilo dispersiniai klijai PVC grindų dangoms ir plytelėms, lygaus
pagrindo korėtoms PVC dangoms, guminio pagrindo tekstilinėms
dangoms ir austo bitumo dangoms. „Kiilto Extra“ taip pat tinka
sunkios, storesnės nei 0,6 mm PVC sienų apdailos klijavimui prie
įgeriančių ir neįgeriančių paviršių.  „Kiilto Extra“ idealiai pritaikomi ten,
kur reikia gero pirminio sukibimo ir ilgo darbo laiko.  Tinka naudojimui
su grindų šildymo sistema. Atitinka statybinių medžiagų emisijos klasę
M1.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, lygus, be dulkių ir riebalų.
Rekomenduojame išlyginti betoninį paviršių „Kiilto“ mažo šarmingumo
išlyginamuoju mišiniu, kuris dėl ekstensyvaus šarminio drėgnumo
sumažina dangos ar klijų pažeidimo riziką. Išlyginkite medžio ir grindų
plokščių sujungimus ir, jei reikia, atlikite reikalingus paruošiamuosius
darbus.

Jei reikia, prieš naudojimą sumaišykite klijus ir dantyta mentele tepkite
tolygų klijų sluoksnį ant paviršiaus.  Naudokite drėgnojo sukibimo
metodą: užtepę klijus tuoj pat prispauskite ir trinkite dangą prie
paviršiaus. Jei danga yra standi arba turi būti palenkta, kad atitiktų
konstrukcijas, prieš prispausdami palikite klijus džiūti 10–20 min.
Klijuodami tankią dangą ant visiškai drėgmės nesugeriančių paviršių
leiskite klijams džiūti iki 60 min. prieš prispausdami ją prie pagrindo
arba švelniai prispauskite dangą prie klijais padengto paviršiaus ir po
to ją pakelkite. Prieš prispausdami ir tvirtai trindami dangą prie
paviršiaus leiskite klijams džiūti 20–30 min.  Vandeniu nuvalykite
šviežias klijų dėmes. Išdžiūvusios dėmės nuvalomos stipriu šarminiu
valikliu arba ksilenu. Taip pat laikykitės grindų dangos gamintojo
montavimo nurodymų.

Išdžiūvusį klijų paviršių ir dangą galima vėl aktyvuoti šilto oro pistoletu:
šildykite klijus ir dangą ir įtrinkite ją ant paviršiaus (pvz., tualetuose ir
vonios kambariuose dangas užlenkite ant sienos). Nuvalykite šviežias
klijų dėmes švariu drėgnu audiniu ar kempine. Išdžiūvę klijai gali būti
nuimti naudojant ksileną.

MENTELĖS DANTYTUMAS

betonas: maks. 3,5 w-% arba 85 % RH
medis: 8–12 %

GRINDŲ PAGRINDO

+18–25 °CNAUDOJIMO TEMPERATŪRA

4-6 m²/lPADENGIMAS

apytikr. 1,2 kg/lTANKIS/SANTYKINIS SVORIS

Akrilato kopolimerasRIŠIKLIO RŪŠIS

drėgnasis sukibimas: 0–20 min.
vėlusis drėgnas sukibimas: 10–30 min.
sukibimo laikas: 30–60 min.

DARBO LAIKAS

1 l, 3 l, 10 l, 15 lPAKUOTĖS DYDŽIAI

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

SANDĖLIAVIMAS
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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.
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