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Kiilto Multi Floor

Ātri žūstošs pašizlīdzinošais maisījums
grīdām, 3–80 mm. Divi vienā: vienmērīgs
rezultāts pat pēc atšķirīga dziļuma zonu
aizpildīšanas

• Slāņa biezums: 3–80 mm
• Divi vienā: vienmērīgs rezultāts pat pēc atšķirīga
dziļuma zonu aizpildīšanas

• Piemērots peldošajām konstrukcijām, neizturīgām
pamatnēm un zemgrīdas apkures sistēmām

•
•
•
•
•

PIELIETOŠANAS JOMA
Piemērots betona, smilts-cementa maisījumu un lietu konstrukciju
izlīdzināšanai dzīvojamās, komerciālās un publiskās zonās. Piemērots
mitrām un sausām telpām.
Var izmantot zem dažādiem grīdas segumiem, ar zemgrīdas apkures
sistēmām, uz neizturīgām pamatnēm un peldošo savienojumu
veidošanai atdalošā slānī. Piemērots mitrām un sausām telpām.
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
Darba apstākļi:
Darba procesā un turpmāko 3 dienu laikā gaisa un pamatnes
temperatūrai jābūt robežās no +10 līdz +30 °C. Maisījuma ieklāšanas
un žūšanas laikā izvairieties no tiešiem saules stariem un caurvēja.
Virsmas sagatavošana:
Betona pamatnei jābūt stingrai, cietai, sausai un bez putekļiem.
Virsmu ieteicams apstrādāt ar Kiilto Primer, Start Primer vai Light
Primer grunti saskaņā ar attiecīgā produkta lietošanas instrukcijām.
Maisījuma sagatavošana:
Manuāla. Lēni beriet maisa saturu, istabas temperatūrā (+10- +20 °C)
pastāvīgi maisot nepieciešamo daudzumu tīra ūdens. Maisiet, līdz nav
redzamu slāņojumu un izveidojas viendabīga, neizplūstoša masa.
Gatavai masai ļauj pastāvēt aptuveni 2–3 minūtes un pēc tam pirms
lietošanas vēlreiz rūpīgi samaisa. Maisījums jāizlieto 40 min laikā
(+20 °C).
Nepielejiet ūdeni jau gatavai masai.
Nelietojiet pārāk daudz ūdens, jo tas samazinās galīgās stiprības
rādītājus.
Ieklāšana:
Lejiet maisījumu no tvertnes platās joslās. Joslas maksimālais platums
ir atkarīgs no slāņa biezuma, darba apstākļiem un izstrādes ātruma.

Viegli un ātri samaisāms, neveidojas kunkuļi
Mitrumizturīgs
Labi ieklāšanas raksturlielumi
Var staigāt pēc 6 stundām
Manuāla un mehāniska ieklāšana

SLĀŅA BIEZUMS

3–80 mm (atsevišķos punktos 100 mm)

VAR STAIGĀT PA VIRSMU

6–10 stundas (+20 °C ± 2 °C, mitrums > 50%)

PATĒRIŅŠ

1,6 kg/m2 , slāņa biezums 1 mm

MAKS. GRAUDIŅU LIELUMS

< 0,63 mm

SPIEDES IZTURĪBA

≥ 16 MPa (pēc 28 dienām, T = 20 ± 2 °C, W ≥
50 ± 2%)

MAISĪJUMA GLABĀŠANAS

40 min (temperatūra: 20 ± 2 °C)

SAJAUKŠANAS ATTIECĪBA

5,2–6 l/ 20 kg maiss

LIECES IZTURĪBA

> 3,5 MPa (pēc 28 dienām, T= 20 ± 2 °C, W =
50 ± 2%)

SAVIENOJUMA STIPRĪBA

≥ 0,5 MPa (betona pamatne, pēc 28 dienām,
T= 20 ± 2 °C, W = 50 ± 2%)

SAISTVIELAS VEIDS

Minerālu saistviela

IEPAKOJUMU IZMĒRI

20 kg

UZGLABĀŠANA

1 gads
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Ieklājiet ar tērauda špakteļlāpstiņu. Apstrādājiet ieklātās zonas ar
robotu lāpstiņu, lai izlīdzinātu slāni visā platībā un likvidētu gaisa
burbuļus.
Ieteicamais slāņa biezums peldošo konstrukciju lējumos ar papildu
armējošo sietu ir 30 mm. Darbu laikā lietojiet 5 x 5 mm vai 10 x 10 mm
stiklašķiedras sietu un nodrošiniet, lai siets nepaceltos virspusē
(pieļaujama arī metāla sieta izmantošana).
Žūšanas laiku paātrināt nav atļauts (piemēram, ar apsildes vai
ventilācijas palīdzību). Pārāk ātra žūšana var radīt plaisas. Ja telpas
temperatūra ir augstāka par normu, tajā ir zems relatīvais mitrums vai
grīda ir tiešos saules staros, apklājiet grīdu ar aizsargplēvi, tiklīdz pa to
var staigāt.
Pa grīdu var staigāt tikai pēc 6 stundām (peldošajām konstrukcijām:
tikai pēc 48 stundām).
PAPILDINFORMĀCIJA
Iepakojums
Trīs slāņu papīra maiss ar polietilēna starpslāni. Svars: 20 kg neto.
Glabājiet maisus uz paletēm no mitruma aizsargātā vietā.
Uzglabāšana:
Garantētais uzglabāšanas laiks: 12 mēneši sausās, slēgtās telpās cieši
noslēgtā oriģinālajā iepakojumā apstākļos, kuros nodrošināta
aizsardzība pret mitruma ietekmi un iepakojumu bojājumiem.
Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti
testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta
apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba
apstākļi. Rezultātu būtiski ietekmē arī darba metodes. Mēs garantējam
mūsu produktu kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības
sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta
nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt.
Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Lai
produktu varētu pareizi lietot, produkta lietotājam ir jāiepazīstas ar
lietotāja instrukcijām un darbu rokasgrāmatu (ja tāda ir).
VIDE UN DROŠĪBA
Kairina elpceļus un ādu. Bīstams acīm. Izvairieties no putekļu
ieelpošanas, nokļūšanas acīs un ilgstošas saskares ar ādu. Svaiga
masa ir sārmaina. Jālieto cimdi, respirators un aizsargbrilles. Ja
produkts nokļuvis acīs/mutē, skalot ar lielu daudzumu ūdens un
konsultēties ar ārstu. Glabāt bērniem nepieejamā vietā.
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