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Kiilto Start Primer

Sudaro gerą lyginamojo mišinio ir
pagrindo sukibimą. Vandens pagrindo.

sugeria dulkes ir stabdo vandens lyginamajame
mišinyje įsiskverbimą į pagrindą 

•

itin ekonomiškas•
skiedžiamas vandeniu•

PANAUDOJIMO SRITIS
Vandens pagrindo gruntas sugeriantiems ir nesugeriantiems grindų
paviršiams, sukibimo prieš lyginimą gerinimui.  Tinka gruntuoti

– betono ir cemento pagrindo lyginamuosius mišinius (skiedimas: 1
dalis grunto / 4 dalys vandens)
– grindis, kuriose yra senų klijų likučių, pvz., sintetinės dervos ir bitumo
(naudokite nepraskiestą)
– drėgmės netoleruojančius paviršius, pvz., gipso ir mediniai paviršiai
(naudokite nepraskiestą)
– statybines plokštes, pvz., medžio drožlių plokštės, gipso plokštės ir
kt. (naudokite nepraskiestą)
– nesugeriančius paviršius, pvz., dažai ir keraminės plytelės (naudokite
nepraskiestą)

Gruntas yra atsparus drėgmei ir sudaro gerą lyginamojo mišinio ir
pagrindo sukibimą. Cemento šarmingumas neįtakoja grunto poveikio.
Netinka naudoti kaip priedą lyginamajam mišiniui.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
Pašalinkite cemento dulkes, purvo likučius ir riebalus.  Jei reikia,
nušlifuokite mechaniniu būdu. Tepkite ploną ir tolygų grunto sluoksnį
ant paviršiaus naudodami, pvz., mentelę arba teptuką. Venkite grunto
susiklijavimo. Betoniniai ir išlyginti paviršiai po gruntavimo gali būti
tuojau pat šlifuojami. Leiskite statybinėms plokštėms, nesugeriantiems
paviršiams ir paviršiams su senų klijų likučiais džiūti apytikr. 2 val. prieš
lyginimą. Vyraujančios sąlygos, pavyzdžiui, patalpos temperatūra,
paviršiaus pagrindo tekstūra ir drėgmė daro ženklų poveikį džiūvimui.
Todėl rekomendacijomis derėtų naudotis tik kaip gairėmis. Lyginti
reikia vėliausiai per 24 val. po gruntavimo.

PASTABA. Parketas, kuris bus klijuojamas prie pagrindo arba šildomos
grindys: pašalinkite dulkes ir kitus nešvarumus (pvz., senų klijų
likučius), kurie galėtų susilpninti pagrindą; jie turi būti pašalinami
šlifuojant.  Gruntavimas turėtų būti atliekamas tik tose srityse, kurios
bus išlygintos (blokinio parketo pagrindas neturi būti gruntuojamas
nei lyginamas).  Ant statybinių plokščių pagrindo parketas yra
klijuojamas tiesiai prie plokščių (nereikia nei gruntuoti, nei lyginti).

– Betonas < 90 % RHGRINDŲ PAGRINDO

Optimali +18–20 °C, minimali +10 °CNAUDOJIMO TEMPERATŪRA

M1SERTIFIKATAI IR REGISTRACIJOS

UžšąlaATSPARUMAS ŠALČIUI

Skiedimas: grunto 1 l + vandens 4 l = 5 l apyt.
30 m².
Neskiestas / nesugeriantis paviršius: grunto 1
l apyt. 10 m²

PADENGIMAS

1TANKIS/SANTYKINIS SVORIS

RožinisSPALVOS

1 l, 3 l ir 10 l plastikinės talposPAKUOTĖS DYDŽIAI

Neatidaryta sausoje vietoje 1 metus.SANDĖLIAVIMAS
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PAPILDOMA INFORMACIJA
Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų
atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis.  Techniniai duomenys yra
nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinių
sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas.  Kokybės
valdymo sistema užtikriname aukštą produktų kokybę. Jei produktas
naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų
nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti
laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą
produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir
procedūrų vadovo, jei jie pateikiami, turiniu.

APLINKA IR SAUGUMAS
Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines
pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie
produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.
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