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Kiilto 66

Універсальний клей ПВА для монтажу
меблів, шпунтового склеювання
промислового паркету, деревини,
паперу, шпону, фанери, ДСП, картону,
текстилю, шкіри, мозаїки тощо.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Універсальний клей ПВА на водній основі для склеювання
деревини, паперу, картону, тканин і кераміки. Придатний для
шпунтового склеювання промислового паркету. Відповідає
вимогам системи M1 до будівельних матеріалів. Клей швидко
схоплюється й має короткий час пресування. Kiilto 66 – це клей
для використання в приміщеннях, що належить до класу
навантажень D2.
ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ
Нанесіть клей рівномірним шаром на одну сторону. Прикладіть
поверхні одна до одної та стисніть їх. Час стискання залежить від
умов навколишнього середовища. Після висихання плівка клею
світлішає. Приберіть свіжі плями клею ганчіркою, змоченою у воді.
Виконуйте роботу за звичайної кімнатної температури. Матеріали
й клей мають пристосуватися до температури навколишнього
середовища. Умови навколишнього середовища – температура
повітря, клею й поверхні, вологість повітря, якість і вологість
поверхні та кількість клею – мають значний вплив на час
укладання та висихання.
Клей не залишає плям на деревині. Якщо клей або поверхня
містять залізо або іржу, вони можуть призвести до появи плям у
разі взаємодії з деревиною.

• Універсальний клей для будівництва й
побутового використання.

• На водній основі.

МІНІМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА

+5… 8 °C

ЧАС ВІДКРИТОЇ ВИТРИМКИ

5–10 хв

МОРОЗОСТІЙКІСТЬ

Замерзає

pH

Прибл. 7

ЧАС ПРЕСУВАННЯ

10–20 хв (без стискання)

ВОЛОГІСТЬ ДЕРЕВИНИ

6–15 %

ЩІЛЬНІСТЬ/ПИТОМА ВАГА

Прибл. 1 кг/дм³

В'ЯЗКІСТЬ

16 500 мПа·с (середній рівень в’язкості за
віскозиметром Брукфілда за +20 °C)

РОЗМІРИ УПАКОВКИ

Пластикова пляшка на 1/3 л і 3/4 л
Пластиковий контейнер на 3 л і 10 л

ЗБЕРІГАННЯ

12 місяців за умови зберігання в
контейнері, що не відкривався, за
температури вище +1 °C. Після тривалого
зберігання перемішати перед нанесенням.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Інформація, наведена в цих характеристиках продукту, базується
на результатах випробувань і практичному досвіді.
Характеристики наведено для стандартних умов. Характеристики
й результат відрізнятимуться за інших умов і методів роботи. Ми
гарантуємо високу якість наших продуктів згідно з нашою
системою керування якістю. Оскільки компанія не може
контролювати спосіб або умови використання продукту, вона не
несе відповідальність за наслідки у випадку недотримання вимог
до умов або неправильного використання. Отже, ми не несемо
відповідальність за остаточний результат роботи. Для
правильного використання продукту користувач повинен
ознайомитися зі змістом інструкцій із виконання робіт і посібником
із норм проведення робіт, якщо такі надаються.
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НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА БЕЗПЕКА
Уникайте контакту свіжого продукту зі шкірою. Використовуйте
захисні рукавиці. Див. паспорт безпеки матеріалу. Детальнішу
інформацію щодо утилізації продукту й пакування див. на сторінці
www.kiilto.com.
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