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Kiilto M1000 ECO
põranda- ja
seinaliim
Mitmeotstarbeline liim
vinüülpõrandakatete ja -plaatide,
linoleumi, kummi ning
tekstiilpõrandakatete ja PVC-vabade
põrandakatete paigaldamiseks. Sobib ka
Kiilto KeraSafe kanga paigaldamiseks. 2etüülheksanoolivaba. Ei sisalda APEOühendeid, ftalaate ega muid
plastifikaatoreid. Ka märgadesse
siseruumidesse.
KASUTUSALA
Veel põhinev akrüüldispersioonliim vinüülist põrandakatetele ja plaatidele, linoleumile, kummist ja tekstiilist põrandakatetele ja
paksudele, üle 0,6 mm, vinüülist seinakatetele nii poorsete kui ka
mittepoorsetele aluspindade korral kuivades ja niisketes piirkondades.
Sobib põrandaküttega ja ka Kiilto KeraSafe-fooliumi paigaldamiseks.
Ehitusmaterjalide M1 emissiooniklassifikatsiooniga materjal.
KASUTUSJUHIS
Aluspind peab olema kuiv, kõva, sile, tolmu- ja määrdevaba. Karedad
ja ebatasased aluspinnad tasandatakse sobiva Kiilto
põrandatasandusseguga. Plaatpõrandate ühenduskohad peavad
olema tasandatud. Katete paigaldamisel ehitusplaatidele järgige
plaaditootja juhiseid. Vajaduse korral segage liim enne kasutamist läbi,
ning kandke pinnale peenhammastusega liimilabida või rulliga.
Kasutage märgliimimise meetodit. Suruge kate kohe aluspinnale ja
hõõruge see kõvasti kinni. Kui kate on jäik või kui seda tuleb
painutada, laske enne katte surumist vastu aluspinda liimil õhu käes
seista 10–20 minutit. Kui paigaldate mitteimavat katet täiesti
mitteabsorbeerivale aluspinnale, laske enne katte surumist pinnale
liimil õhu käes seista 60 minutit. Alternatiivselt hõõruge kate värskele
liimile, siis tõstke lahti ja laske õhu käes seista 20–30 minutit. Pärast
seda hõõruge kate hoolikalt aluspinnale. Kõvastumata liimi plekid
eemaldage veega. Kuivanud plekke saab eemaldada tugevalt
leeliselise puhastusvahendiga või ksüleeniga. Paigaldamisel järgige ka
põrandakatte tootja juhiseid.
Betoonaluspind on soovitatav üle tasandada põrandatasandusseguga.
Tasandussegu madal leeliselisus vähendab liimiühenduse ja katte
kahjustumise riski, mis tuleneb betooni kõrgest leeliselisusest.

• mitmeotstarbeline liim põranda- ja seinakatetele
• veepõhine
• 2-etüülheksanooli vaba, ei sisalda APEO-ühendeid,
ftalaate või muid plastifikaatoreid,

• sobib enamus põrandakatete paigaldamiseks

ALUSPÕRANDA NIISKUS

betoon: maks. 85% RHpuit: 8–12%

KASUTUSTEMPERATUUR

+18–25°C

KÜLMAKINDLUS

külmumine

KULU

4–6 m²/l

ERIKAAL

1,1 kg/l

SIDEAINE TÜÜP

Akrülaatkopolümeer

TÖÖAEG

märgliimimine: 0–20 minpikendatud
märgliimimine: 10–30 minnakkeliimimine: 30–
60 min

PAKENDI SUURUSED

1 l, 3 l, 10 l, 15 l

LADUSTAMINE

Avamata mahutites, temp. üle +1°C, 18 kuud.
Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode
enne kasutamist läbi segada.

KAMMI HAMMASTUS

KIILTO EESTI OÜ, LÄIKE TEE 4, RAE VALD, HARJUMAA, 75312, TEL. +372 603 1900, kiilto@kiilto.ee www.kiilto.ee

Kuupäev 22.10.2019

Lehekülg 2/2

LISATEAVE
Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud
katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed
on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub
kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie
kvaliteedijuhtimissüsteem tagab meie toodete kõrge kvaliteedi. Me ei
võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste üle,
mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik vastutada
lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub
tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

KESKKOND JA OHUTUS
Vältige naha ebavajalikku kokkupuudet kõvastumata tootega, kasutage
kaitsekindaid. Tutvuge toote ohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi
kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.
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