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Gotowy do użytku
tynk natryskowy
Kiilto XF
Lekki tynk do wygładzania ścian i sufitów
w suchych pomieszczeniach przed
malowaniem i przyklejaniem tapety.
Nadaje się szczególnie do mocowania
taśm zbrojących i wygładzania. Do
nakładania ręcznie lub maszynowo
(ciśnieniowo).
OBSZAR ZASTOSOWANIA
Kiilto XF to gotowy do użycia tynk natryskowy do wykańczania ścian i
sufitów przed malowaniem lub nakładaniem tapety w suchych
pomieszczeniach. Po wyschnięciu tworzy gładką i lekką powierzchnię
gotową do malowania. Zalecamy pomalowanie powierzchni przed
tapetowaniem, aby w przyszłości tapetę było łatwiej usuwać. Nadaje
się także do mocowania i wygładzania taśm wzmacniających na
płytach gipsowych. Spełnia wymogi norm EN 13963:2005 i EN
15824:2009.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Tynkowana powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od pyłu.
Usunąć wszystkie materiały, które mogą osłabiać przyczepność. Nie
nakładać nowej warstwy, dopóki poprzednia nie wyschnie. W razie
potrzeby powierzchnię można ostrożnie przeszlifować i oczyścić przed
nałożeniem nowej warstwy gładzi.
Kiilto XF jest gotowym do użytku tynkiem. Po długim przechowywaniu
przed użyciem wymieszać. W razie potrzeby produkt można
rozcieńczyć wodą. Można nakładać pistoletem natryskowym pod
wysokim ciśnieniem lub ręcznie za pomocą stalowej pacy. Warstwę
nakładaną natryskowo należy wyrównać ręcznie stalową pacą.
Podczas montażu taśmy zbrojącej najpierw nałożyć tynk. Następnie
wygładzić tynk za pomocą stalowej pacy i docisnąć ostrożnie
papierową taśmę zbrojącą na świeży tynk. Nałożyć drugą warstwę
tynku na taśmę i wygładzić za pomocą stalowej pacy. Gdy
powierzchnia wyschnie, można ją łatwo szlifować.
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Do nanoszenia na taśmy wyrównujące i zbrojące
Zapewnia bardzo gładką, białą powierzchnię
Maks. grubość warstwy 2 mm
Niski poziom zużycia, zawiera lekki wypełniacz
Natryskowy
Łatwy w szlifowaniu

WILGOTNOŚĆ PODKŁADU

Beton < 90% wilg. względnej

GRUBOŚĆ WARSTWY

maks. 2 mm

SZYBKOŚĆ UTWARDZANIA

Ok. 2–3 mm/h (zależnie od grubości warstwy i
panujących warunków)

WARUNKI ROBOCZE

Zalecenie: 18–20°C, najniższa temperatura
robocza +10°C

MAKS. WIELKOŚĆ CZĄSTECZKI

0,15 mm

MROZOODPORNOŚĆ

nie wolno dopuścić do zamarzania

POKRYCIE

1,0 kg/m2/mm

WYTRZYMALOŚĆ NA ZGINANIE

> 0,30 MPa (EN 15824)

GĘSTOŚĆ / CIĘŻAR WŁAŚCIWY

ok. 1,0 kg/l

TYP KLEJU

Tynk na bazie polimeru i wapnia, z lekkim
wypełniaczem.

KOLORY

jasny

WIELKOŚCI OPAKOWANIA

15 l, worek

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnym szczelnie zamkniętym
opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C
przez rok.

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 i metod. Gwarantujemy
wysoką jakość 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.
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Warunkiem prawidłowego użycia produktu jest zapoznanie się przez
użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury,
jeśli zostały dostarczone.
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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