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Kiilto Multi Floor

Savaime išsilyginantis greitai kietėjantis
užpilamasis grindų mišinys, 3–80 mm. „Du
viename“ – didelių lygio skirtumų išlyginimas
ir lygus paviršius.

• Sluoksnio storis 3–80 mm
• „Du viename“ – didelių lygio skirtumų išlyginimas ir lygus
paviršius

• Tinka plūdriosioms grindims, silpniems pagrindams ir
šildomųjų grindų sistemoms

•
•
•
•
•

PANAUDOJIMO SRITIS
Naudojamas betono, cemento ir smėlio pamatams bei grindims išlyginti
gyvenamosiose, biurų ir viešosiose patalpose. Darbui sausose ir drėgnose
patalpose.
Gali būti naudojamas įvairių grindų dangoms, šildomosioms grindims, taip pat
plūdriųjų grindų dangoms ant atskiriamojo sluoksnio ir darbams ant silpnų
pagrindų. Darbui sausose ir drėgnose patalpose.
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
Darbo sąlygos:
Darbo metu ir kitas 3 dienas oro ir pagrindo temperatūra turi būti nuo +10 iki
+30 ºC. Tepant skiedinį ir jam džiūstant reikia vengti tiesioginių saulės spindulių
ir skersvėjo.
Pagrindo paruošimas:
Išlyginamojo betono pagrindas turi būti tvirtas, patvarus, sausas ir be dulkių.
Pagrindą rekomenduojama apdoroti gruntais „Kiilto Primer“, „Start Primer“ arba
„Light Primer“ pagal šių medžiagų naudojimo instrukcijas.
Mišinio paruošimas:
Maišo turinį, nuolat maišydami, kambario temperatūroje (+10... +20 °C) lėtai
rankiniu būdu pilkite į iš anksto apskaičiuotą kiekį švaraus vandens, kol
susidarys vientisos, klampios konsistencijos masė be išsisluoksniavimo požymių
ir gumulėlių.
Gautą masę palikite 2–3 min. nusistovėti, tada vėl išmaišykite ir pradėkite darbą.
Paruoštą skiedinį reikia sunaudoti per 40 min. (+20 ± 2 °C temperatūroje).
Nepilkite vandens į seną skiedinį!
Nenaudokite per daug vandens, nes tai sumažins paruošto skiedinio stiprumo
savybes.
Tepimas:
Skiedinio mišinys išpilamas iš kibiro plačiomis juostomis. Didžiausias juostos
plotis priklauso nuo dengimo greičio ir sąlygų, sluoksnio storio ir t. t. Užtepti
lengviau, jei naudojama plieno mentelė. Užpiltą paviršių apdorokite adatiniu
voleliu, kad sujungtumėte pilamas porcijas ir pašalintumėte oro burbuliukus.
Rekomenduojamas plūdriųjų grindų sluoksnis su papildoma tinklelio armatūra
– 30 mm. Atliekant darbus reikėtų naudoti stiklo pluošto tinklelį 5 x 5 arba 10 x
10 mm ir užtikrinti, kad tinklelis nepakiltų ant skiedinio paviršiaus (taip pat

Lengvas ir greitas sumaišymas, nelieka gumulėlių
Atsparus drėgmei
Geras tekėjimas
Galima vaikščioti po 6 val.
Rankinis ir mašininis tepimas

SLUOKSNIO STORIS

3–80 mm (vietoje iki 100 mm)

GALIMA VAIKŠČIOTI

6–10 val. (esant +20 ± 2 °C temp., drėgm. >50 %)

IŠEIGA

1,6 kg/m2, kai sluoksnio storis 1 mm

MAKS. DALELIŲ DYDIS

< 0,63 mm

SUSPAUDIMO STIPRIS

≥ 16 MPa (28 d., kai T = 20 ± 2 °C, W = 50 ± 2 %)

SUNAUDOJIMO LAIKAS

40 min. (esant +20 ± 2 °C temperatūrai)

MAIŠYMO SANTYKIS

5,2–6 l vienam 20 kg maišui

LENKIMO STIPRIS

> 3,5 MPa (28 d., kai T = 20 ± 2 °C, W = 50 ± 2 %)

SIŪLĖS STIPRIS

≥ 0,5 MPa (su betono pagrindu 28 d., kai T = 20 ± 2
°C, W = 50 ± 2 %)

RIŠIKLIO RŪŠIS

Mineralinis rišiklis

PAKUOTĖS DYDŽIAI

20 kg

SANDĖLIAVIMAS

1 metai
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leidžiama naudoti metalo tinklelį).
Sluoksnio džiūvimo negalima pagreitinti, pavyzdžiui, šildant ar vėdinant. Dėl
per greito džiūvimo proceso gali atsirasti įtrūkių. Jei patalpos su išlygintu
grindų paviršiumi temperatūra yra aukštesnė nei normali, santykinė drėgmė yra
žemesnė arba saulės spinduliai tiesiogiai apšviečia apdorotą paviršių, grindis
reikia padengti apsaugine plėvele iš karto po to, kai ant jų bus galima vaikščioti.
Ant išlyginto paviršiaus galima vaikščioti ne anksčiau kaip po 6 val. (ant
plūdriųjų grindų galima vaikščioti ne anksčiau kaip po 48 val.).
Išlyginto paviršiaus negalima dažyti. Nerekomenduojama išlygintą paviršių
palikti be grindų dangos. Mišinio negalima naudoti ant nuolat po vandeniu
esančių statybinių elementų, pavyzdžiui, baseinuose. Patalpose su
hidroizoliacija, pavyzdžiui, ant vonios grindų, išlyginimas atliekamas po
hidroizoliacijos sluoksniu. Skiedinį taip pat galima užtepti mechaniškai,
naudojant specialius įtaisus.
Dangų, pasižyminčių mažu vandens garų laidumu, klojimas leidžiamas, kai
išlyginamojo sluoksnio ir grindų pagrindo drėgmė siekia ne daugiau kaip 3 %
svorio. Pateikiamos orientacinės vertės, džiovinimo procesas priklauso nuo
aplinkos sąlygų.
Grindų dangos klojimo rekomendacijos:
Sluoksnio storis, mm. Keraminės plytelės.

Kiliminės dangos,
linoleumas, vinilinės
plytelės.

Laminatas,
kamštiena, fanera,
parketlentės

3-10

1 para*

2 parų*

3 parų*

10-30

3 parų*

5 parų*

7 parų*

30-80

7 parų*

14 parų*

21 para*

PAPILDOMA INFORMACIJA
Pakuotė
Бумажный 3-слойный мешок со средним слоем полиэтилена массой нетто
20 кг.
Laikykite maišus ant padėklų, saugokite nuo drėgmės.
Laikymas
Garantinis tinkamumo laikas yra 12 mėnesių sausoje uždaroje patalpoje,
originalias pakuotes laikant sandariai uždarytas tokiomis sąlygomis, kurios
užtikrina apsaugą nuo drėgmės ir pakuotės pažeidimo.
Šios techninės specifikacijos duomenys yra pagrįsti mūsų bandymais ir praktine
patirtimi. Pateikti techniniai rodikliai nustatyti standartinėmis sąlygomis. Jei
vietos sąlygos skiriasi, jos daro įtaką rodikliams ir produkto eksploatacinėms
savybėms. Darbų metodas taip pat turi didelę įtaką galutiniam rezultatui. Mes
esame atsakingi už produktų kokybės užtikrinimą pagal savo kokybės valdymo
sistemą. Mes negalime užtikrinti, kad darbai būtų atliekami tinkamai, ir daryti
įtakos vyraujančioms sąlygoms, todėl neatsakome už galutinį rezultatą. Norint
tinkamai naudoti gaminį, pirmiausia reikia susipažinti su darbo nurodymais ir
darbo metodų vadovu (jei yra).
APLINKA IR SAUGUMAS
Dirgina kvėpavimo takus ir odą. Pavojingas akims. Venkite įkvėpti dulkių,
saugokitės, kad nepatektų į akis ir ilgai neužsiliktų ant odos. Šviežia masė yra
šarminė. Dirbant rekomenduojama naudoti pirštines, apsauginę burnos kaukę
ir apsauginius akinius. Patekus į akis ir burną, gausiai plauti vandeniu ir kreiptis į
gydytoją. Saugoti nuo vaikų!
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