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Kiilto Kerapid DF
Pikasaneerauslaasti
Szybkowiążący klej cementowy do
układania płytek ceramicznych, kamienia
i kamienia naturalnego wrażliwego na
wilgoć. Fugowanie jest dozwolone już po
2–4 h. Także do zastosowań
zewnętrznych.

• Umożliwia fugowanie bezpośrednio po położeniu
płytek

• Niepylący
• Niespływający klej do płytek ceramicznych i
kamieni, w tym dekoracyjnych

• C2FTES1
• Niski poziom zużycia

OBSZAR ZASTOSOWANIA
Bardzo szybko wiążący i niespływający klej cementowy do układania
płytek ceramicznych, klinkieru i kamienia na powierzchniach
winylowych, malowanych, ceramicznych i klinkierowych, płytach
budowlanych oraz powierzchniach z kruszywa, a także powierzchniach
gruntowanych membraną hydroizolacyjną Kiilto lub barierą
przeciwwilgociową Kiilto Kosteussulku. Do zastosowań w
pomieszczeniach i na zewnątrz. Nie nadaje się do miejsc stale
zanurzonych w wodzie (np. basenów).

WILGOTNOŚĆ PODKŁADU

– beton < 90% wilg. względnej

CZAS SCHNIĘCIA OTWARTEGO

powyżej 0,5 MPa / 30 min (EN1346)

TEMPERATURA NAKŁADANIA

Temperatura optymalna 18–20°C, minimalna
10°C

CERTYFIKATY I ATESTY

C2FTES1, M1

MAKS. WIELKOŚĆ CZĄSTECZKI

maks. 0,5 mm

MROZOODPORNOŚĆ

Odporny na mróz

KLASA OGNIOWA

E

POKRYCIE

Ok. 3 kg/m² przy nakładaniu standardową
pacą z zębami 6 mm x 6 mm x 6 mm.
Ok. 2 kg/m² przy nakładaniu pacą z zębami 4
mm x 4 mm x 4 mm.

– upewnić się, że powierzchnia przeznaczona do ułożenia płytek
właściwie przylega do własnego podłoża;
– usunąć wosk, smar i brud z powierzchni za pomocą zasadowego
środka czyszczącego i dobrze spłukać powierzchnię wodą.

PROPORCJA MIESZANIA

ok. 3,5 l wody / 15 kg proszku (ściany), ok. 4,0
l wody / 15 kg proszku (podłogi).

SIŁA WIĄZANIA

powyżej 1,0 MPa (EN1348)

Po wyschnięciu powierzchni wyszlifować ją, w razie konieczności, a
następnie usunąć pył.

TYP KLEJU

Proszek zawierający żywicę, specjalny cement
i proszek kwarcowy

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Wsypywać proszek do zimnej, czystej wody, jednocześnie mieszając,
do czasu aż utworzy się jednorodna masa. Rozprowadzić mieszaninę
na powierzchni, na której mają zostać położone płytki, i przeczesać ją
zębatą pacą. Następnie ułożyć płytki w ciągu 10–15 minut. Mocno
docisnąć płytki do powierzchni i natychmiast ułożyć w odpowiednim
miejscu, ostukując je. Czas na poprawki wynosi około 10 minut. Zaleca

CZAS ZACHOWANIA

Musi zostać zużyty w ciągu około 30–45 min
(mieszanina 18°C) od dolania wody.

SPŁYW

poniżej 0,5 mm (EN1308)

WIELKOŚCI OPAKOWANIA

Pojemnik plastikowy 5 kg, worek 15 kg

Powierzchnia, na której mają być ułożone płytki, musi być czysta i
odkurzona. Usunąć rozpuszczalne w wodzie środki wygładzające i
wyrównujące. Suche i chłonne powierzchnie należy zwilżyć lub
zagruntować rozcieńczonym podkładem Kiilto Start Primer. Podłoża z
płyt należy zagruntować nierozcieńczonym podkładem Start Primer.
Wyłączyć ogrzewanie podłogowe ok. 24 godziny przed ułożeniem
kafelków. Kładąc płytki na winylu, farbie, płytkach i klinkierze (tylko w
pomieszczeniach):
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się unoszenie płytek w różnych kierunkach podczas układania w celu
zapewnienia wystarczającego pokrycia spodu płytek (płytki ścienne
70–75%, podłogowe 80–90%). Gdy układamy płytki na zewnątrz
budynków, pokrycie spodu płytki musi być 100%. Aby zapewnić
właściwe pokrycie spodu płytek, dobrać kielnię do wielkości płytki i
powierzchni, na której są układane płytki.
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PRZECHOWYWANIE

W szczelnie zamkniętym oryginalnym
opakowaniu w suchych warunkach przez 6
miesięcy.

Usunąć natychmiast świeże plamy za pomocą wody i wilgotnej gąbki.
Po zaschnięciu zaprawa może zostać usunięta tylko mechanicznie.
Czas utwardzania 2–4 godziny zależnie od warunków.
Fugowanie środkiem Kiilto Saumalaasti jest dozwolone 2–4 godziny po
położeniu płytek; w przypadku niechłonnych powierzchni najwcześniej
po około 4 h. Narożne łączenia między ścianami z płyt a podłogą i inne
miejsca ruchome powinny być łączone za pomocą elastycznego
uszczelniacza. Dodając zgodnie z instrukcjami preparat Kiilto
Fixbinder, można poprawić odkształcalność masy Kerapid (etykieta CE
C2ES2).
Nadaje się do korygowania drobnych nierówności na podłożu przed
ułożeniem płytek. Do poprawek powyżej 15 mm polecamy tynki
ścienne Kiilto i masy do wyrównywania podłóg.
ZĄBKOWANIE SZPACHLI

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 naszych produktów zgodnie z naszym systemem
zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni
za niewłaściwe użycie produktu lub 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.
OCHRONA ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWO
Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego
produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą
charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji
produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.
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