
Data 24.04.2020 Puslapis 1/2

Ultra Fix

Elastingi cementiniai klijai keraminėms
plytelėms, natūraliam akmeniui ir akytam
betonui tvirtinti prie „Kiilto“
hidroizoliacinės membranos sluoksnio,
vinilo, plytelių ar klinkerio, taip pat prie
įprastų statybinių plokščių, tinkančių
plytelėms ir akmens dangai. Tinka
naudoti viduje ir lauke. Tinka šildomoms
grindims.

skirta klijuoti keramikos ir klinkerio plyteles,
dekoratyvinį ir natūralų akmenį

•

skirta porėtoms ir neporėtoms medžiagoms•
C2TE•
skiedinys: sienoms 12 val., grindims 24 val.•
skirta naudoti ir lauke•
nesusėda   •

PANAUDOJIMO SRITIS
Nesusėdantys klijai, skirti klijuoti drėgmei atsparias plyteles, klinkerio
plyteles ir akmenis ant vinilo, dažų, plytelių, klinkerio ir panašių
medžiagų bei paviršių, kurie yra padengti Kiilto hidroizoliacinėmis
membranomis arba „Kiilto Kosteussulku“ drėgmės barjerais, pvz.,
gipso plokščių paviršių. Taip pat tinka naudoti išorėje. Netinka nuolat
po vandeniu esančioms vietoms (pvz., baseinams). Taip pat tinka
šildomoms grindims.
Plytelėmis klijuojami paviršiai turi būti švarūs ir be dulkių. Pašalinkite
vandenyje tirpstančius lyginimo mišinius. Sausi ir sugeriantys paviršiai
turi būti gruntuojami skiestu „Kiilto Start Primer“ gruntu arba
drėkinami vandeniu. Plokštės turi būti gruntuojamos neskiestu „Kiilto
Start Primer“ gruntu.  Klijuodami plyteles ant vinilo, dažų, plytelių ir
klinkerio medžiagų įsitikinkite, kad paviršius yra kietas ir tvirtas bei
tinkamai sukibęs su savo paties pagrindu. Pašalinkite vašką, riebalus ir
purvą nuo paviršiaus šarminiu valikliu ir gerai nuskalaukite. Kai
paviršius nudžius, nušlifuokite, jei reikia, ir pašalinkite šlifavimo dulkes.
Išjunkite grindų šildymą apyt. 24 val. prieš klijuodami plyteles.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
Lėtai berkite miltelius, nuolat maišydami, į vėsų, švarų vandenį, kol
susiformuos tolygi masė. Palikite mišinį apyt. 15 min. ir tada švelniai
išmaišykite dar kartą. Tada tepkite klijus ant paviršiaus, kurį spėsite
padengti plytelėmis per 15-20 minučių, stipriai prispausdami ir
perbraukite dantyta mentele. Tvirtai prispauskite plyteles prie
paviršiaus ir nedelsdami užfiksuokite padėtyje. Plytelių padėtį galima
koreguoti per 15 min. Rekomenduojama pakelti atsitiktines plyteles,
jog būtų įsitikinta, kad plytelių galinė pusė pakankamai padengta klijais
(glazūruotoms plytelėms 70–75 %, o klinkeriui 80–90 %).  Plyteles
klijuojant lauke, plytelių galinė pusė klijais turi būti padengta 100 %.
Norint užtikrinti tinkamą klijų padengimą ant plytelių, reikia rinktis
mentelę pagal plytelės dydį ir klijavimo paviršių.
Pašalinkite šviežias dėmes vandeniu ir drėgnu audeklu. Sukietėjusį
skiedinį galima pašalinti tik mechaniškai.

Betonas < 90 % RHGRINDŲ PAGRINDO

daugiau nei 0,5 MPa / 30 min. (EN 12004-2:
2017)

ATVIRAS LAIKAS

Optimali +18–20 °C, minimali +5 °CNAUDOJIMO TEMPERATŪRA

C2TE (EN12004-1:2017), M1SERTIFIKATAI IR REGISTRACIJOS

0,5 mmMAKS. DALELIŲ DYDIS

Atsparus šalčiuiATSPARUMAS ŠALČIUI

EDEGUMO KLASĖ

apytikr. 3 kg/m² tepant standartine dantyta
mentele (grioveliai: 6mm x 6mm x 6mm) apyt.
2 kg/m² tepant mozaikine mentele (grioveliai:
4 mm x 4 mm x 4 mm).

PADENGIMAS

6 l vandens / 20 kg maišas (sienos)
6,5 l vandens / 20 kg maišas (grindys)

MAIŠYMO SANTYKIS

≥ 1,0 MPa (EN 12004-2:2017)SIŪLĖS STIPRIS

dervos-cemento-kvarco pagrindo milteliaiRIŠIKLIO RŪŠIS

Darbo laikas apyt. 3 val. įpylus vandensDARBO LAIKAS

20 kg bagPAKUOTĖS DYDŽIAI

Neatidarytoje pakuotėje maks. 1 m. sausomis
sąlygomis.

SANDĖLIAVIMAS
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Siūlių glaistymas „Kiilto Saumalaasti“ skiediniu bei lengvos apkrovos
galimos po 12 val. sienoms, o grindims – ne anksčiau kaip po 24 val.
Palikite plyteles džiūti savaitę, prieš pradedant įprastai naudoti. Žema
temperatūra ir aukštas oro drėgnumas gali pailginti kietėjimo ir
džiūvimo procesą.
Skydelių ir plokščių sienelių kraštai, sujungimai tarp sienų ir grindų
plytelių bei kiti judantys sujungimai turi būti užpildomi sanitariniu
silikonu „Kiilto Saniteettisilikoni“.
Tinka koreguoti nedidelius paviršiaus nelygumus prieš klijuojant
plyteles.
Kelių milimetrų nelygumams rekomenduojame naudoti „Kiilto“ sienų
glaistą arba lyginimo mišinius.

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. Daugiau informacijos
apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.
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