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Kiilto R voleliu
dengiamas paruoštas
naudojimui glaistas
Voleliu dengiamas, naudojimui paruoštas
glaistas sausų sienų ir lubų išlyginimui. Idealiai
tinka glaistymui ant stiklo pluošto tapetų. Taip
pat puikiai tinka tvirtinti sutvirtinimo juostas
ant gipso plokščių. Maks. 3 mm sluoksnis.
Tirpus vandenyje.

• dažytų stiklo pluošto tapetų išlyginimui
• taip pat tinka sutvirtinimo juostų tvirtinimui ant gipso
plokščių

• luboms ir sienoms
• džiūvimo laikas 2–3 val./mm (maks. sluoksnio storis 3
mm vienam dengimui)

PANAUDOJIMO SRITIS
„Kiilto R“ yra vandens pagrindo, naudojimui paruoštas, voleliu dengiamas
glaistas, skirtas sienų ir lubų galutiniam glaistymui prieš dažant ar klijuojant
tapetus. Taip pat tinka fiksuoti ir užlyginti sutvirtinimo juostas ant gipso
plokščių. Prieš tapetų klijavimą rekomenduojame nudažyti paviršių, kad ateityje
tapetus būtų lengviau nuplėšti. Atitinka EN 13963:2005 ir EN 15824:2009
standartų reikalavimus.
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
Glaistomi paviršiai turi būti švarūs, sausi ir be dulkių. Naujas sluoksnis neturi būti
dengiamas, kol neišdžiūvo ankstesnis sluoksnis. Jei reikia, paviršius turi būti
kruopščiai nušlifuotas ir nuvalytas prieš dengiant naują glaisto sluoksnį.
„Kiilto R“ yra naudojimui paruoštas glaistas. Po ilgo saugojimo prieš naudojant
išmaišyti. Jei reikia, gaminį galima skiesti vandeniu. Tepkite glaistą ant sienos
ilgo plauko voleliu, o po to išlyginkite plienine glaistykle. Klijuodami
sutvirtinamąją juostą pirmiausia voleliu įtepkite glaisto į siūles. Po to išlyginkite
glaistą plienine glaistykle ir atsargiai prispauskite popierinę sutvirtinimo juostą
prie šviežio glaisto. Užtepkite antrą glaisto sluoksnį ant juostos ir išlyginkite
platesne plienine glaistykle. Išdžiūvusį paviršių galima lengvai nušlifuoti.
PAPILDOMA INFORMACIJA
Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais
bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti
standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinių sąlygų ir būdų keičiasi
produkto veikimas ir rezultatas. Kokybės valdymo sistema užtikriname aukštą
produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis
sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės.
Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti
tinkamą produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir
procedūrų vadovo, jei jie pateikiami, turiniu.

SLUOKSNIO STORIS

3 mm

KIETĖJIMO GREITIS

apytikr. 2–3 val./mm (+18 °C) (priklausomai nuo
sluoksnio storio ir aplinkos sąlygų)

DARBINĖS SĄLYGOS

įprastos patalpos sąlygos, žemiausia naudojimo
temperatūra +10 °C

SERTIFIKATAI IR REGISTRACIJOS

dažomų paviršių įtampos klasifikacija RL01...RL04
(Statybų praktikos RYL kodas 2012)

MAKS. DALELIŲ DYDIS

0,15 mm

LENKIMO STIPRIS

> 320 N (EN 13963)

SIŪLĖS STIPRIS

> 0,3 MPa (EN 15824)

TANKIS/SANTYKINIS SVORIS

1,3 kg/l

RIŠIKLIO RŪŠIS

Polimero – lengvo užpildo – kalkakmenio pagrindo
glaistas

SPALVOS

Šviesiai pilka

PAKUOTĖS DYDŽIAI

10 l plastikinė talpa

SANDĖLIAVIMAS

Neatidarytoje pakuotėje, esant temperatūrai virš +1
°C, 1 metus.

APLINKA IR SAUGUMAS
Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines.
Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės
utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.
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