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Kerastop

Mitrumizolācija sienām pirms flīzēšanas.
Piemērota sienām ārpus šļakatu zonas mitrās
telpās, kā arī sienām tehniskās telpās un
virtuvēs. VTT produkta sertifikāts C51/99.
PIELIETOŠANAS JOMA
Kerastop ir paredzēta sienu virsmu izolācijai pret mitrumu pirms flīžu
uzklāšanas, nevis mitruma izolācijai, kas sūcas no konstrukcijām. Pamatnei jābūt
tīrai, sausai un bez putekļiem. Rekomendējam izmantot Kiilto hidroizolācijas
membrānas, lai izveidotu mitru zonu grīdu un sienu hidroizolāciju. Skatīt
konkrētās instrukcijas.
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
Pirms lietošanas rūpīgi sakratīt. Pirmo hidroizolācijas slāni uzklāj izmantojot
atšķaidītu Kiilto Kerastop (atšķaidīts 1:1 ar ūdeni), izmantojot rullīti vai otu. Ļauj
nožūt apmēram 1–2 stundas un uzklāj otru slāni, izmantojot neatšķaidītu Kiilto
Kerastop. Ļauj nožūt (vēlams atstāt nožūt uz nakti) un sāk virsmas flīzēšanu ar
Kiilto flīžu līmi vai citu keramiskajām flīzēm paredzētu flīžu līmi.
PAPILDINFORMĀCIJA
Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un
praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta
efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs
garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes
pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta
nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs
nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana
nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un
veicamo darbību aprakstu.

RELATĪVAIS MITRUMS

< 60 %

UZKLĀŠANAS TEMPERATŪRA

+10–25 °C

SALIZTURĪBA

Sasalst

pH

aptuv. 9

PATĒRIŅŠ

4–5 m²/l

SAJAUKŠANAS ATTIECĪBA

Pirmā apstrāde ar ūdeni atšķaidītu (1:1) Kiilto
Kerastop
Otrā apstrāde ar neatšķaidītu Kiilto Kerastop

BLĪVUMS/ĪPATNĒJAIS SVARS

aptuv. 1,0 kg/l

SAISTVIELAS VEIDS

Sintētiska gumija

IEPAKOJUMU IZMĒRI

1 l, 3 l, 10 l

UZGLABĀŠANA

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °
C: 1 gads.

VIDE UN DROŠĪBA
Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus.
Skatiet materiāla drošības datu lapu. Papildu informācija par produkta un
iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.
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