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Kiilto Care
järelhooldus- ja
tolmusidumisvahend
Veebaasil järelhooldus- ja
tolmusidumisvahend tasandussegule. Sobib
ka tolmusidumisaineks kergelt koormatavatel
põrandatel.

KASUTUSALA
Vesialusel järelhooldusvahend spetsiaalselt nn. ujuvatele
põrandakonstruktsioonidele, näiteks dB-põrandad. Soovitatav kasutada ka
tasandatud põrandatel, mis jäävad peale tasandamist pikemat aega
pinnakattega katmata. Tingimustes, kus suhteline õhuniiskus on väga madal,
kasvab põranda ebaühtlase kuivamise ja pragunemise võimalus. Üldjuhul on
sellised tingimused köetavates ruumides talveperioodil. Eriti kasulik on
järelhooldusvahendit kasutada ühes suunas välja kuivavate
põrandakonstruktsioonide puhul. Järelhooldusvahendi kasutamisel kuivab
põrand ühtlasemalt ja seeläbi väheneb ülekuivamise ja pragude tekkimise oht.
Tsemendi leeliselisus ei nõrgenda järelhooldusvahendi Kiilto Care mõju, ainel
on ka hea niiskuskindlus.
Sobib enamlevinud põrandakatte tüüpide alla: pehmendusega vinüül, vinüül,
tekstiil, parkett, laminaat, klinker, kivi jne. Kuna järelhooldusvahend vähendab
aluspinna imavust, on soovitatav eemaldada Kiilto Care lihvimise teel enne
korgist põrandakatte, linoleumi ja aluspinnale liimitava parketi paigaldamist.
Sobib ka betoonpõranda järelhooldusvahendiks (NB! tsemendiliim tuleb
eelnevalt eemaldada). Sobib tolmusidumisaineks kergelt koormatavatel
tasandatavatel põrandatel.
Järelhooldusvahendiga käsitletud põranda võib vajadusel kruntida (1:4) veega
lahjendatud Kiilto Start Primer nakkedispersiooniga ning tasandada.

• veeauru läbilaskev kiht
• väga ökonoomne
• enne üldist tasandamist ei ole vaja eraldi lihvida

KASUTUSTEMPERATUUR

Optimaalne 18–20 °C, minimaalne 10 °C

KLASSIFIKATSIOONID

M1

KÜLMAKINDLUS

Jäätub

KULU

1 l Kiilto Care + 2 l vett = 3 l -> 20–30 m²

ERIKAAL

1

VÄRVID

Valge

PAKENDI SUURUSED

5 l plastnõu

LADUSTAMINE

Avamata pakendis max 1 aasta kuivades
tingimustes.

KASUTUSJUHIS
Põrandalt tuleb eemaldada tsemendiliim, tolm ja rasv. Segage Mix Kiilto Care
veega suhtes 1:2. Segu võib kanda pinnale tasandamisele järgneval päeval
õhukese kihina näiteks harja või kummilabidaga. Kõndimiskuiv u 30 min peale
pinnalekandmist. Vältida Kiilto Care’i loikude tekkimist.
Järelhooldusvahendi kasutamine aeglustab mõne võrra
põrandakonstruktsiooni kuivamist. Aluspõranda niiskustaseme usaldusväärseks
hindamiseks tuleb teha niiskusmõõtmine.
LISATEAVE
Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud
katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on
määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub
kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie
kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei
võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille
üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust
lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub
tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.
KESKKOND JA OHUTUS
Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge
tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate
kodulehel www.kiilto.com.
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