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Kiilto Grip

Клей-фіксатор

Швидко прилипає•
Постійна липка поверхня•
Нанесення роликом або шпателем•
Дуже економний у використанні: 6-12 м²/л•
М1-надзвичайно мала емісія летких речовин у
повітря

•

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Застосовується для монтажу всіх надалі зйомних текстильних і ПВХ
покриттів, а також липкого прикріплення плитки в сухих
внутрішніх приміщеннях. Швидко прилипає і утворює  поверхню,
що постійно зберігає "клейкість" . Приклеєне клеєм Kiilto Grip
покриття можливо надалі зняти і змити клейкі речовини.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ
Основою є рівна, суха і без пилу вирівняна розчином поверхня, а
також будівельна плита або старе покриття. Старе покриття
повинно бути міцно прикріплене до основи. З покриття слід
видалити  раніше нанесений на нього віск,  якщо такий є. Також
необхідно переконатися в придатності покриття до використання
в якості основи для приклеювання.

Нанести клей-фіксатор Kiilto Grip на основу за допомогою
обраного інструменту. При нанесенні валиком клей-фіксатор
можна розбавити водою   в пропорції макс. 20 вагових % .Липкість
клею залежить від  здатності основи вбирати вологу і кількості
клею. Після того, як клей підсохне до липкого стану, можна
починати установку покриття відповідно до інструкцій виробника.
Килимові покриття встановлюються як при звичайному
приклеюванні до основи, але клею дають висохнути до липкого
стану. При монтажі рекомендується дотримуватися інструкції
виробника облицювального покриття по правильній витраті
клею.

Клей-фіксатор можна видалити, застосовуючи  лужний миючий
засіб, напр., розбавлений водою засіб Kiilto Maalarinpesu в
пропорції 1 частина Maalarinpesu на 5 частин води. Дати миючому
засобу деякий час подіяти, після чого розм'якшений клей
видалити вручну або механічно і промити поверхню чистою
водою. Вологовбираючі основи, такі як вирівняні розчином
поверхні або будівельні плити, можуть пошкодитися в процесі
очищення. При очищенні клею з поверхонь старих
облицювальних покриттів слід переконатися, що старе покриття

Бетон: макс. 3,5 p-% або 85 % RHВОЛОГІСТЬ ОСНОВИ

+18–25 °CТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ

ЗамерзаєМОРОЗОСТІЙКІСТЬ

6–12 м²/лВИТРАТА

 1,2 кг/лЩІЛЬНІСТЬ/ПИТОМА ВАГА

Акрилатно-дисперсійний полімерТИП/СПОЛУЧНА РЕЧОВИНА

5л, 10лРОЗМІРИ УПАКОВКИ

У щільно закритому оригінальному
пакуванні при температурі не нижче + 1°C
1 рік. Після тривалого зберігання ретельно
перемішати клей перед застосуванням.
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витримує лужні миючі засоби.

Пористі основи можна заґрунтувати розведеним водою
праймером Kiilto Start Primer (1 частина праймеру на  4 частини
води).
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