
 

 

KIILTO–POLSKA SP. Z O.O., 00-695 WARSZAWA, UL.NOWOGRODZKA 47 A 

Tel.: +48 22 7439176, Fax: +48 22 7430402, Regon 012360048, NIP 526-17-23-823 

www.kiilto.pl 

ver. 15/03/10 

KIILTO PU 1000 ECO 

Grunt pod bezwodne kleje do parkietów KIILTO. 

 

ZASTOSOWANIE Kiilto PU 1000 ECO jest bezrozpuszczalnikowym, 1-składnikowym 
gruntem do stosowania na beton i masy wyrównujące, gdy używane są 
bezwodne kleje do parkietów KIILTO.  

 Wilgotność betonu nie może przekraczać 80% RH (wilg. względna) lub 3.0 
% wagowo. 

 

WŁAŚCIWOŚCI * zawartość ciał stałych 100% 

 * nie zawiera rozpuszczalników 

 * szybkoschnący/szybkoutwardzalny 

 * dobra odporność na wilgoć, tworzy film o niskiej przepuszczalności 

 * przeznaczony także do podłóg z ogrzewaniem (cyrkulacja wodna) 

 * zużycie około 8 - 10 m
2
/l (nierozcieńczony) 

 * zużycie około 10 - 12 m
2
/l (rozcieńczony 20% za pomocą rozcieńczalnika 

Kesto Ohenne 7) 

 * zasadowość cementu nie osłabia działania gruntu  

 

DANE TECHNICZNE Główny składnik:           1 K-PU  utwardzany wilgocią 

 Ciężar właściwy:            ok. 1,2  kg/l 

 Palność                           niepalny 

 Odporność na zamarzanie    stabilny       

 Najniższa temperatura stosowania  + 10˚C              

  

INSTRUKCJA STOSOWANIA   

 Podłoże musi być czyste, zwarte i suche. Należy usunąć występujące 
mleczko cementowe lub inne zanieczyszczenia, które mogą osłabić 
przyczepność. Nanoś grunt KIILTO PU 1000 ECO cienką  i równą warstwą 
na powierzchnię, używając aplikatora odpornego na rozpuszczalniki , wałka 
malarskiego lub szczotki-pędzla. Parkiet może być przyklejany najwcześniej 
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2 godziny - najpóźniej 24 godziny po zagruntowaniu (20˚C / 50% wilg. 
względnej). Aby zwiększyć przyczepność między gruntem a klejem, można 
posypać piaskiem (o maksymalnej średnicy około 1 mm) na świeżą 
powierzchnię gruntu. 

 

 UWAGA! Parkiety przyklejane do podłoża lub podłóg z ogrzewaniem: 

 Należy usunąć całe  mleczko cementowe oraz inne zanieczyszczenia, 
które mogą osłabić przyczepność do podłoża (także pozostałości starego 
kleju). 

  

MYCIE NARZĘDZI Narzędzia można myć acetonem lub ksylenem   

OPAKOWANIA  5 litrów (6 kg) 

UWAGA SZKODLIWY 

PRZECHOWYWANIE Przechowywać w chłodnym miejscu, nie poniżej +1˚C w szczelnie 
zamkniętym oryginalnym opakowaniu max. 1 rok. Po długim 
przechowywaniu zamieszać przed użyciem. 

    Nasze zalecenia oparte są na własnych badaniach i najlepszej dostępnej  

    wiedzy. Lokalne warunki pracy i stosowane metody mogą się różnić i  

    pozostają poza naszą kontrolą. Dlatego nie możemy być odpowiedzialni za 

    uzyskane wyniki na miejscu.   

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji i sprawdzenia ważności wydrukowanej karty technicznej należy 

skontaktować się z naszym biurem: 

 

06/2013 

 


