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KIILTO SOLID 
PVAc-klej dyspersyjny do mozaiki i parkietu 

 

ZASTOSOWANIE  Nadaje się do parkietu, parkietu mozaikowego i dźwiękochłonnego 
korka. Stosuje się też do przyklejania litej klepki na sklejce, ale tylko 
z mechanicznym przytwierdzeniem. 

 

PODŁOŻE Wyrównany szpachlą beton, sklejka, płyta wiórowa, podłoga 
drewniana lub płyty korkowe. Przy układaniu mozaiki można 
zastosować masę wyrównującą podłoże pod mozajką np. Kestonit 
FIBER (jeśli potrzeba). Podłoże musi być suche, zwarte i oczyszczone 
z substancji, które mogłyby osłabić przyczepność. 

 

WŁA ŚCIWO ŚCI - gotowy do natychmiastowego użycia  
- bardzo wysoka zawartość składników stałych 
- szybko wiążący 

 

DANE TECHNICZNE  Rozcieńczalnik  woda 

 Ciężar właściwy  1,3 kg/dm3 

 Stabilność zamarzanie/odtajanie  niestabilny (spoina wytrzymuje 
zimno) 

 Minimalna temperatura pracy  +18°C 

 

ZUŻYCIE  2 - 3 m²/l 

 

UZĘBIENIE SZPACHLI 
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CZAS ROBOCZY  ok. 20 minut/+20°C  

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

 Rozprowadzić cienką warstwę kleju na powierzchni za pomocą 
zębatej szpachli. Parkiet powinien być nakładany na świeży klej, 
dlatego rozprowadza się go partiami na małych polach. Docisnąć do 
powierzchni. Po położeniu upewnić się ostukując parkiet, że wiązanie 
jest pełne. Pozostawić margines 10 - 15 mm przy ścianach, kolumnach 
itp. Zaleca się szlifowanie parkietu po 3 -6 dniach od położenia. 

 

ZALECANE  Temperatura pomieszczenia, kleju i drewna 

   +18...+20°C 

WARUNKI PRACY  Wilgotność podłoża  - drewno  8..12% 
  - beton  max. 3,0 %  wag. lub  
    poniżej80%RH 
 
Parkiet należy instalować w temperaturze pokojowej. Pozwól aby  
podłoże, klej i parkiet aklimatyzowały się do normalnej temperatury 
pokojowej. Panujące warunki, takie jak temperatura pomieszczenia, 
kleju i parkietu, wilgotność i rodzaj podłoża, a także ilość kleju 
znacząco wpływają na czas wiązania i schnięcia. Nasze zalecenia 
mogą być traktowane jedynie jako wskazówki.  

OPAKOWANIE 15 l = 19 kg plastikowe opakowanie 

 

BHP  Unikać zbędnego kontaktu świeżego kleju ze skórą. Zapewnić 
właściwą  wentylację. Zamykać opakowanie natychmiast po użyciu.  
Trzymać poza zasięgiem dzieci. Woda pozostała po myciu narzędzi 
może być spuszczona do kanalizacji. Pozostałości świeżego produktu 
powinny wyschnąć, a suche resztki produktu przekazane jako opad.   
 

 Przechowywać w chłodnym pomieszczeniu, nie mniej niż  +1°C, w 
szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu maks. 1 rok. Po 
dłuższym okresie przechowywania 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 w miejscu stosowania.   

4/12 W celu uzyskania dodatkowych informacji i sprawdzenia ważności 
wydrukowanej karty technicznej należy skontaktować się z naszym 
biurem: 


