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2-KOMPONENTNE EPOKSÜ-VUUGITÄIDIS NÕUDLIKESSE
KASUTUSKOHTADESSE. AINULT PROFESSIONAALSEKS
KASUTAMISEKS.
Viimistletud vuuk on väga tihe, tugev, veekindel ja vastupidav kulumisele.
•

Vuugi laius 1-10 mm

•

Pakendid 2 kg ja 5 kg

•

Tööaeg 30-45 min

•

Kõndimiskuiv peale 24 tundi

•

Kerge koormus 48 h möödudes

•

Lõplik tugevus ja keemiline vastupidavus 5 päeva möödudes (+23 °C)

•

Temperatuuritaluvus -20...+60 °C

•

Kasutustemperatuur +18...+20 °C, madalaim kasutustemperatuur +10 °C,
segu ja õhu temperatuur mõjutab oluliselt töö- ja kuivamisaegu

•

Deformatsioonivuugid või muud nihkevuugid plaadi pinnal võib täita nt. Kiilto Masa massiga

•

Kaitske ümbritsevaid materjale

•

Kuivanud segu saab eemaldada ainult mehaaniliselt

•

Ei sobi poorsete looduskivide vuukimiseks või kinnitamiseks

•

Säilivusaeg 24 kuud (suletud originaalpakendis)

•

Kaitsta külmumise eest

Epoksü-vuugitäidise kasutamiseks on tarvis professionaalseid oskusi ja eritööriistu.
Ärge unustage töötamisel kasutada isikukaitsevahendeid.

KESKMINE MATERJALIKULU

KASUTUSALAD

(ARVESSE EI OLE VÕETUD MATERJALIKADU):
PLAADI SUURUS

VUUGI LAIUS

VUUGI SÜGAVUS

KULU

2 cm x 2 cm

2 mm

5 mm

umbes 1,7 kg/m2

10 cm x 10 cm

3 mm

5 mm

umbes 0,7 kg/m2

30 cm x 30 cm

3 mm

8 mm

umbes 0,5 kg/m2

Märjad ruumid, poed, garaažid,
tööstuslikud köögid, haiglad,
välispinnad (terrassid, rõdud),
pesuruumid, hotellid, spaad,
aurusaunad, avalikud ruumid,
koolid, lasteaiad. Sobib
kasutamiseks basseinides.

PÕRANDATE VUUKIMINE

1. Veenduge, et plaadi pind oleks terve.
Pinnad ja vuugid peavad olema puhtad.

2. Segage komponendid segutrelliga kokku madalal kiirusel, umbes 1 minuti jooksul. Segu peab olema ühtlase värvusega.
Veenduge, et segu on segunenud korralikult ning ämbri külgedele ei ole jäänud
segamata materjali.

3. Kandke segu diagonaalselt üle plaatide,
kasutades selleks epoksü-vuugitäidise
jaoks sobivat jäika kummispaatlit. Pange
tähele, et tööaeg on maksimaalselt 45 minutit.

4. Eemaldage üleliigne segu korralikult
sama töövahendiga, et hõlbustada mahapesemist.

5. Peske vuugitud ala 10 minuti jooksul
peale vuukimist leige vee ja kareda käsnaga. Vältige liigse vee kasutamist.

6. Eemaldage liigne vesi leige veega niisutatud puhta käsnaga. Vajadusel võite
vette lisada Kiilto Epoxy Cleaner epoksüvuugitäidise puhastusvahendit (3% Epoxy
Cleanerit veekoguse kohta).

7. Pühkige pind kuiva käsna või lapiga.

8. Kõvenenud vuugitäidise jäägid eemaldatakse 24 tunni möödudes Epoxy Cleaner puhastusvahendiga.

9. Vuugisegu saab paigaldada ka silikoonipüstoliga: täitke tühi dosaator seguga
ning paigaldage püstoliga. See meetod
on ideaalne suureformaadiliste plaatide
vuukimiseks. Seinte vuukimisel kaitske
vuukimise ja pesu ajal põrandaid.

PLAATIMINE

Segu on sobilik keraamiliste plaatide ja klaasmosaiigi paigaldamiseks
sise- ja välitingimustes. Toote lahtioleku aeg pinnale kantuna on umbes
20 minutit. Oodake vähemalt 24 tundi enne plaaditud pinna vuukimist.

Kasutage ainult epoksü-vuugisegu
jaoks sobivaid tööriistu.

Kasutage segamiseks
plastikämbrit!>>
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Trükitehnilistel põhjustel on värvitoonid ligikaudsed.

Vaata Kiilto epoksüvuugitäidise kasutusjuhist
meie YouTube’i kanalilt

>>

www.kiilto.ee
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