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Kiilto
Lattiakaivovahvike
Formatka do wzmacniania i
uszczelniania odpływu podłogowego
wzmocniona włóknami. Do stosowania
wraz z membraną hydroizolacyjną Kiilto
Kerafiber.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zapewnić szczelność wpustu odpływu podłogowego, montując po
przekątnej dwie formatki wzmocnione włóknami. Najpierw należy
umieścić jedną formatkę wzmocnioną włóknami na podłodze i pokryć
ją membraną hydroizolacyjną. Natychmiast docisnąć po przekątnej
drugą formatkę i nałożyć nową warstwę membrany hydroizolacyjnej.
Nałożyć membranę hydroizolacyjną wokół odpływu podłogowego na
powierzchnię 40 x 40 cm, odwrócić parę formatek wzmocnionych
włóknami i umieścić je na odpływie.
Po wyschnięciu membrany hydroizolacyjnej należy wyciąć w środku
odpływu otwór o ok. 40 mm mniejszy niż zewnętrzna średnica
odpływu. Upewnić się, że krawędź formatki zakrywa uszczelkę
wewnątrz odpływu.
DODATKOWE INFORMACJE
Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są
na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne
dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik
końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy
wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy
wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem
zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni
za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy
wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy.
Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez
użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury,
jeśli zostały dostarczone.

WILGOTNOŚĆ PODKŁADU

< 90% wilg. względnej

ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ

od 0 do -70°C

GĘSTOŚĆ / CIĘŻAR WŁAŚCIWY

ok. 40 g/m

TYP KLEJU

Polipropylen

KOLORY

Biały

WIELKOŚCI OPAKOWANIA

Para formatek wzmacniających 30 x 30 cm

PRZECHOWYWANIE

Zamknięte opakowania można
przechowywać w temperaturze powyżej 1°C,
w suchym miejscu, osłoniętym przed
promieniami słonecznymi, przez 1 rok.

OCHRONA ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWO
Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego
produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą
charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji
produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.
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