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KIILTO LW 
Gatava lietošanai špaktele mitr ām telp ām 

PIELIETOJUMS  
Kiilto LW ir ūdens bāzes, gatava lietošanai, universāla un mitruma izturīga sienu un griestu špaktele sausām un mitrām 

telpām. Sagatavotā virsma ir piemērota hidroizolācijas ieklāšanai, flīzēšanai vai krāsošanai. Atbilst EN15824:2009 

standartiem. 

PAMATNE  
Kiilto LW var izmantot ģipškartona plākšņu un citu celtniecības plākšņu, kā arī betona vai apmestu virsmu izlīdzināšanai. 

Virsmai jābūt tīrai, stingrai un attīrītai no putekļiem. Pirms jaunas kārtas uzklāšanas ļaut iepriekšējai kārtai nožūt. Pirms 

jaunas kārtas uzklāšanas iepriekšējo kārtu noslīpēt un notīrīt.  

ĪPAŠĪBAS  
♦ sausām un mitrām telpām, 

♦ laba saķere, 

♦ zaļganā krāsā, 

♦ zemākā uzklāšanas temperatūra +100C. 

 

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA  
Šķīdinātājs:   ūdens 

Blīvums:   apm. 1.1 kg/l 

Tips:   polimēra dispersija ar vieglu pildvielu un kaļķakmeni 

Graudiņu lielums:  maks. 0.15 mm 

Maks. slāņa biezums: 3 mm, 10 mm iedobēs 

Šuves stiprība (EN15824): >0.5 MPa 
 

IETEICAMIE LIETOŠANAS APST ĀKĻI 
Normāla istabas temperatūra. 

 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

Kiilto LW ir gatava lietošanai špaktele. Pēc ilgas uzglabāšanas pirms lietošanas labi samaisīt. Ja nepieciešams, špakteli 

var atšķaidīt ar ūdeni. Špakteli uzklāt ar metāla ķelli. 

 

ŽŪŠANAS LAIKS 

Apm. 2-24 stundas (+180C). Žūšanas laiks atkarīgs no slāņa biezuma, gaisa mitruma un relatīvā mitruma.  

 

LIETOŠANAS DROŠ ĪBA UN VIDES AIZSARDZ ĪBA 

Izvairieties no ādas kontakta ar svaigu špakteles masu, jo tā ir sārmaina. Slīpēšanas laikā ieteicams izmantot sejas 

respiratoru un acu aizsargus. Par produktu var saņemt tehnisko un drošības datu lapu. 

IEPAKOJUMS  
3l un 10l plastmasas spaiņi. 

UZGLABĀŠANA  
Uzglabāt vēsā vietā, noslēgtā oriģinālajā iepakojumā, temperatūrā, kas nav zemāka par +10C. Derīguma termiņš maks. 

12 mēneši. 

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. 
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