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Uki

Клей для приклеювання покриттів на
підлогу

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Водорозчинний акрилатно-дисперсійний клей для приклеювання
лінолеума, плиток, а також текстильних покриттів на вбираючі і невбираючі
вологу поверхні.

ВОЛОГІСТЬ ОСНОВИ

Бетон: макс. 3,5 p-% чи 85 % RH

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ

+18 - 25 °C

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ
Поверхня під облицювання повинна бути сухою, міцною, рівною і чистою,
без пилу і жиру. Нерівності поверхні повинні бути виправлені за
допомогою відповідного розчину для вирівнювання виробництва Kiilto.
Шви необхідно згладити і, при необхідності, обробити.

МОРОЗОСТІЙКІСТЬ

Замерзає

ВИТРАТА

4 - 6 м²/л

ЩІЛЬНІСТЬ/ПИТОМА ВАГА

біля 1,2 кг/л

Ретельно перемішати клей перед нанесенням і наносити дрібнозубчастим
шпателем на основу. Рекомендуємо здійснювати приклеювання покриття
методом «вологого приклеювання», при якому облицювання відразу
притискається і ретельно притирається до основи. Якщо покриття є
жорстким або має внутрішнє напруження, то найкращий результат
досягається, коли покриття відразу після притискання та притирання до
клею підняти на 10-15хв, дати підсохнути і потім остаточно приклеїти. У
вологих приміщеннях шви покриття краще всього зварити. Свіжі плями
видаляються водою. Клей, що засохнув, видаляється високолужним
миючим засобом або ксилолом. Також необхідно брати до уваги
рекомендації виробників підлогових покриттів.

ТИП/СПОЛУЧНА РЕЧОВИНА

Акрилатно-дисперсійний полімер.

РОЗМІРИ УПАКОВКИ

3л, 15л

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в сухому приміщенні, при температурі
не нижче +1 °C, в щільно закритому
оригінальному упакуванні. Після тривалого
зберігання ретельно перемішати клей перед
застосуванням.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Наші рекомендації ґрунтуються на проведених нами випробуваннях та
накопиченому досвіді. Дані технічні показники вимірювалися в певних
стандартних умовах. Якщо місцеві умови відрізняються від тих, при яких
проводилися вимірювання, то це може впливати на функціональність
продукту. Кінцевий результат завжди залежить від умов , в яких
проводяться роботи. Згідно з міжнародними принципами роботи, ми
відповідаємо тільки за стабільність якості продукту. Проте ми не можемо
впливати на місцеві умови або якість робіт з використанням продукту,
отже, не можемо брати їх на свою відповідальність. Правильне
використання продукту передбачає ознайомлення з його технічним
описом, керівництвом по застосуванню.
НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА БЕЗПЕКА
Не допускати попадання свіжого продукту на шкіру. Детальна інструкція з
безпеки надається в паспорті з техніки безпеки. Інформація про утилізацію
продукту і упаковки викладена на нашому сайті.
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