
Дата 05.11.2020  1/2

Kiilto Extra

Акриловий дисперсійний клей

Дуже добра початкова адгезія•
Зберігає липкість протягом тривалого часу•
Водорозчинний•
Не виділяє 2-етілгексанол•
Придатний для приклеювання килимів і плиток
з ПВХ і текстильних покриттів

•

Придатний  для використання у вологих
приміщеннях

•

М1-надзвичайно мала емісія летких речовин у
повітря

•

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Клей для приклеювання килимів і плиток з ПВХ, щільних і
пористих текстильних килимів з ПВХ або з пінною основою,
голкопробивних покриттів, а також важких (> 0,6 мм завтовшки)
настінних покриттів з ПВХ на вбираючі і невбираючі вологу
основи.
 Kiilto Extra застосовується для приклеювання, якщо  потрібні
гарна  початкова адгезія і тривалий час для роботи. Придатний
для об'єктів з підігрівом підлоги. Клей має сертифікат М1:
наднизьке виділення шкідливих летючих речовин з матеріалу в
процесі експлуатації.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ
Поверхня, що підлягає облицюванню, повинна бути сухою,
міцною, рівною і чистою, без пилу і жиру. Нерівності поверхні
повинні бути виправлені за допомогою відповідного розчину для
вирівнювання виробництва Kiilto. Шви підлог з будівельних плит
також слід вирівняти, поверхні плит попередньо обробити (в разі
необхідності)  .

Клей перемішати перед застосуванням, після чого нанести за
допомогою валика або шпателя. Рекомендуємо здійснювати
приклеювання покриття методом «вологого приклеювання», при
якому облицювання відразу притискається і ретельно
притирається до основи. Якщо покриття є жорстким або має
внутрішнє напруження, то найкращий результат досягається, коли
покриття відразу після притискання та притирання до клею
підняти на 10-15хв, дати підсохнути і потім остаточно приклеїти.
При приклеюванні щільного покриття на повністю невбираючі
вологу основи  залишити поверхню з нанесеним на неї клеєм

Бетон: макс. 3,5 p-% або 85 % RH
Деревина: 8–12 %

ВОЛОГІСТЬ ОСНОВИ

+18–25 °CТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ

ЗамерзаєМОРОЗОСТІЙКІСТЬ

4–6 м²/лВИТРАТА

 1,2 кг/лЩІЛЬНІСТЬ/ПИТОМА ВАГА

Акрилатно-дисперсійний полімер.ТИП/СПОЛУЧНА РЕЧОВИНА

Мокре приклеювання:   0-20 хв
Пізніше мокре приклеювання: 10-30 хв
Липке приклеювання:  30-60 хв.

ЧАС ДЛЯ РОБОТИ

1л, 3л, 15лРОЗМІРИ УПАКОВКИ

У невідкритої упаковці при температурі
вище + 1 ° C 18 місяців. Після тривалого
зберігання ретельно перемішати клей
перед застосуванням.
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відкритою . Витримати    до 60 хвилин і потім приклеїти. Або легко
притерти полотно покриття до свіжого клею, потім підняти його,
залишити на 20-30 хвилин, після чого ретельно притиснути до
основи. Свіжі плями клею видаляються водою. Клей, що засох,
видаляється високолужним миючим засобом або ксилолом.
Дотримуйтеся також інструкцій від виробника покриття.

Липкість повністю висохлої клейової поверхні можна поліпшити,
нагрівши покриття і клейову плівку повітронагрівачем, після чого
покриття негайно притерти до основи (напр. при згинанні і
підйомі покриття до стіни у вологих приміщеннях і санвузлах).
Свіжі  плями клею видалити вологою ганчіркою або губкою.  Клей,
що висох,  видаляється ксилолом.
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