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Kiilto Start Primer

Tagab hea nakke tasandussegu ja
aluspõranda vahel. Veebaasil.
• seob tolmu
• annab seina-ja põrandatasandussegule pikema
töötlemisaja

• takistab segu liiga kiiret kuivamist, vähendades seega

pragude teket ja andes segule suurema lõpptugevuse

• väga ökonoomne
• veebaasil

KASUTUSALA
Veebaasil nakkedispersioon imavate ja mitteimavate põrandapindade
nakkeomaduste parandamiseks enne tasandamist. Sobib kasutamiseks
järgmiste materjalidega:
- betooni- ja tsemendipõhised tasandussegud (lahjendamine: 1 osa
nakkedispersiooni /4 osa vett)
- põrandad, kus leidub vana liimi jääke, nagu kunstvaik- ja bituumenliim
(kontsentraat)
- aluspinnad, mis ei talu niiskust, näit. kips- või puitpinnad (kontsentraat)
- plaatpinnad, näit. puitlaastplaat, kipsplaat jne. (kontsentraat)
- mitteimavad pinnad, näit. värv ja keraamiline plaat (kontsentraat)
Nakkedispersioonil on hea niiskuskindlus ja see tagab hea nakke tasandussegu
ja aluspõranda vahel. Tsemendi leeliselisus ei mõjuta nakkedispersiooni toimet.
Ei sobi kasutamiseks tasandussegu lisandina.
KASUTUSJUHIS
Eemaldage tsemendiliim, tolm, lahtine mustus ja rasv. Vajadusel lihvige või
freesige pinda mehaaniliselt. Kandke nakkedispersioon pinnale õhukese ja
ühtlase kihina, näiteks viltlabida või harjaga. Vältida nakkedispersiooni loikude
teket. Betooni ja tasandussegusid võib tasandada kohe pärast
nakkedispersiooni pealekandmist. Laske ehitusplaatidel, mitteimavatel
pindadel ja vana liimi jääkidega pindadel kuivada u 2 tundi enne tasandamist.
Keskkonna tingimused, nagu ruumi temperatuur ning aluspinna tekstuur ja
niiskus mõjutavad olulisel määral kuivamisprotsessi. Seetõttu käsitlege neid
juhiseid orienteeruvatena. Tasandada tuleb 24 tunni jooksul pärast
nakkedispersiooni pealekandmist.

ALUSPÕRANDA NIISKUS

- Betoon < 90% RH

KASUTUSTEMPERATUUR

Optimaalne 18–20 °C, minimaalne 10 °C

KLASSIFIKATSIOONID

M1

KÜLMAKINDLUS

Jäätub

KULU

Lahjendatult: 1 l nakkedispersiooni + 4 l vett = 5 l u
30 m².
Lahjendamata/mitteimav aluspind: 1 l
nakkedispersiooni u 10 m²

ERIKAAL

1

VÄRVID

Roosa

PAKENDI SUURUSED

1 l, 3 l ja 10 l plastmahutid

LADUSTAMINE

Avamata mahutis kuivas ruumis 1 aasta.

NB! Aluspinna külge liimitavad parketid ja põrandaküttega pinnad: põrandalt
tuleb täielikult maha lihvida/freesida tsemendiliim ning muud nakkumist
raskendavad ained, näiteks vanad liimijäägid. Krunditakse vaid tasandatavad
või silutavad piirkonnad (lipp-parketi aluspinda ei tohi kruntida ega tasandada).
Ehitusplaadist aluspinna puhul liimitakse parkett otse plaadile (ei krundita, ei
tasandata).
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
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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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