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KIILTO KL 
Šķiedras saturoša sienu špaktele 

 
PIELIETOJUMS  
Kiilto KL ir cementa bāzes šķiedras saturoša sienu špaktele agregāta sienu izlīdzināšanai, izmantojot kopā ar stikla 

šķiedras sietu. Var izmantot sienu špaktelēšanai pirms hidroizolācijas ieklāšanas un flīzēšanas arī mitrās telpās. 

Piemērota arī ārsienām un cokoliem, ja tiek tiks tālāk apstrādāti. Labi piemērota lietojot kopā ar stikla šķiedras sietu, kad 

tiek nostiprinātas ēkas sienas. 

PAMATNE  
Virsmai jābūt tīrai, stingrai un attīrītai no putekļiem. Sausas virsmas pirms izlīdzināšanas samitrināt. Pirms jaunas kārtas 

uzklāšanas ļaut iepriekšējai kārtai nošūt. Ja nepieciešams, pirms jaunas kārtas uzklāšanas iepriekšējo kārtu noslīpēt un 

notīrīt. Ja strādājat ārā, aizsargāt apstrādājamo virsmu no tiešiem saules stariem un vēja.  

ĪPAŠĪBAS  
♦ atbilst Somijas celtniecības materiālu emisijas klasei M1 un EN 998-1:2003 standartiem, 

♦ mitrumizturīga, 

♦ pelēkā krāsā, 

♦ zemākā uzklāšanas temperatūra +5 o C, 

♦ nav piemērota vietās, kas pastāvīgi atrodas zem ūdens, piem., peldbaseinos. 

 

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA  
Tips:   polimēra-cementa-smilšu bāzes pulveris 

Graudiņu lielums:  maks. 1.5 mm 

Maks. slāņa biezums: 3...10 mm izlīdzinot visu virsmu 

   3...15 mm izlīdzinot daļu no virsmas 
 

PATĒRIŅŠ 
1 mm slānis/ m2 cietas vielas sver apmēram 1,5kg 

MAISĪJUMA ATTIEC ĪBAS  
4,2 – 4,8 l ūdens 

20 kg Kiilto KL Izlīdzinošās špakteles 

 

IESTRĀDES LAIKS  
Apmēram 2-3 stundas (+18 o C). 

 

IETEICAMIE LIETOŠANAS APST ĀKĻI 
Telpas, špakteles un špaktelējamo materiālu temperatūra: +18...+20°C. 

Pamatnes mitrums - betons <90% RH.  
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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

Kiilto KL pulveri, lēnām maisot, bērt tīrā, vēsā ūdenī (+18...+20°C), l īdz iegūst vienveidīgu špakteles masu. Gatavai 

masai ļaut pastāvēt 10-15 min, tad vēlreiz izmaisīt. Kiilto KL var uzklāt ar izsmidzinātāju vai ar rokām, enerģiski 

piespiežot izlīdzinošo špakteli pie virsmas. Uzklāto špakteles masu izlīdzināt izmantojot, piemēram, metāla špakteles 

lāpstiņu. Virsmu var mitrināt. 

Kad izmantojat Kiilto stikla šķiedras sietu, iestrādāt to svaigi uzklātā špaktelē. Izlīdzināt izmantojot metāla špakteles 

lāpstiņu. Nākamo kārtu uzklāt, kad iepriekšējā ir nožuvusi. Sausos apstākļos virsmas sacietēšanu var paātrināt 

apsmidzinot ar ūdeni.  

 

ŽŪŠANAS LAIKS 

Apm. 1-3 dienas (+180C). Žūšanas laiks atkarīgs no slāņa biezuma, gaisa mitruma un relatīvā mitruma.  

 

IEPAKOJUMS  
20kg papīra maiss. 

LIETOŠANAS DROŠ ĪBA UN VIDES AIZSARDZ ĪBA 

Izvairieties no ādas kontakta ar svaigu špakteles masu, jo tā ir sārmaina. Kairina ādu un gļotādu. Jaukšanas un 

slīpēšanas laikā ieteicams izmantot sejas respiratoru. Par produktu var saņemt tehnisko un drošības datu lapu. 

UZGLABĀŠANA  
Uzglabāt sausā vietā. Derīguma termiņš maks. 12 mēneši no izgatavošanas datuma, uzglabājot neatvērtā oriģinālajā 

iepakojumā, sausā vietā. 

 

UZMANĪBU! 
Ieteikumu pamat ā ir mūsu veiktie izm ēģinājumi un uzkr ātā pieredze. Tom ēr mēs nevaram iespaidot viet ējos 

apst ākļus un darbu izpildes kvalit āti, l īdz ar to m ēs par tiem nevaram uz ņemties atbild ību. Jaut ājumu gad ījum ā 

lūdzam sazin āties ar m ūsu p ārst āvi. 

 


