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KIILTO SLIM 

 Poliuretanowy klej do parkietów 

ZASTOSOWANIE Slim - dwuskładnikowy, szybkoschnący,  poliuretanowy klej do klepki i 
parkietu mozaikowego, stosowany na beton i sklejki, może być stosowany 
także do klejenia  cienkiej i grubej klepki na płytach konstrukcyjnych. 
Nadaje się do klejenia wykładzin gumowych, na podłożach chłonnych i 
niechłonnych. 
 

PODŁOŻE Podłoże musi być suche (beton max. 3,0 % wag. lub  80 % RH), zwarte, 
gładkie i wyczyszczone z kurzu i innych zanieczyszczeń.  Przed  klejeniem 
usunąć  skórkę cementową, a suchy cement z powierzchni betonu. Przed 
klejeniem parkietu mozaikowego, można beton wyrównać za pomocą 
wylewki Kestonit, Fiberflex DF, jeśli to konieczne.  

WŁA ŚCIWOŚCI  * łatwy w rozprowadzaniu 

 * nie wypacza drewna 

* podłoga jest gotowa do dalszej obróbki po 24 godzinach 

* nadaje się klejenia gumowych powierzchni 

DANE TECHNICZNE  baza 2-komponentowy klej poliuretanowy  bez 
 rozpuszczalników 
proporcje wagowo 6 części żywicy/1 część utwardzacza 

 żywotność  30-40 min. (20°C, 50 %  wilg. wzgl) 

 czas pracy około 50 min. (po nałożeniu na podłoże)

  

 czas schnięcia  12 h/ + 20°C 

 Minimalna temperatura pracy  +10°C 

UWAGA! Temperatura kleju i czas mieszania znacząco wpływają na czas żywotności i czas pracy. 

ZUŻYCIE/UZ ĘBIENIE SZPACHLI 

 Parkiety:                            Na podłoże z płyty   1-2 m2/l (0,75 -1,5 kg/m2) 

                                             Na podłoże betonowe   1-1½m2 (1-1,5 kg/m2) 

 

  

 

 

UWAGA! Zużycie ściśle zależy od rodzaju 
uzębienia użytej szpachli. 
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 Wykładziny gumowe:   

                                                   Z profilowanym spodem: 1½ m2/l (1 kg/m2) 

                                                   Z gładkim i szlifowanym spodem: 2-3 m2/l (500-750 g/m2) 

                                                   Wykładziny sportowe klejone do asfalto-betonu:. 1½ m2 /l (1 kg/m2) 

 

  

                   

  

ZALECANE WARUNKI PRACY 

 Najlepsze warunki pracy +15...+20 °C 

 Wilgotność  - drewna 8....12% 

         - betonu  max. 3% wag.lub 80% wilg.wzgl. (parkiet) 

                         max. 3,5 %wag. lub 85% wilg. wzgl.  (guma) 

PROPORCJE MIESZANIA 

 Żywica 5 kg/ utwardzacz 840 g  

 Żywica 1 kg/ utwardzacz 170 g  

 UWAGA! Proporcje wagowe. 

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

 Parkiet:  

Zmieszaj żywicę klejową z utwardzaczem we właściwych proporcjach przed 
użyciem. Rozprowadź stalową zębatą szpachlą na powierzchni ok. 5m2  

jednorazowo i dociśnij parkiet natychmiast do powierzchni świeżego kleju. 
Dodaj kleju aby zachować jednolitą powierzchnię łączenia, ale tak by klej 
nie był wyciskany przez szczeliny pomiędzy klepkami. Minimalny czas 
wiązania około 12 h/ + 20°C. Parkiet nie powinien być szlifowany wcześniej 
niż 1- 2 dni po klejeniu. Świeże plamy z kleju powinny być ścierane 
acetonem, a suchy klej tylko mechanicznie. 

Wykładziny gumowe: 

Zmieszaj żywicę klejową z utwardzaczem we właściwych proporcjach przed 
użyciem. Rozprowadź żywicę na jednej z przyklejanych powierzchni. 
Uzębienie szpachli jest bardzo istotne przy tego typu pracy ponieważ 
przestrzenie pomiędzy wykładziną i  spodnią stroną powinny być 

UWAGA! Zużycie ściśle zależy od rodzaju 
uzębienia użytej szpachli. 
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wypełnione klejem , a jednocześnie klej nie powinien wydostawać się przez 
szczeliny w wykładzinie. 

Należy zwrócić uwagę na właściwe i dokładne rozprowadzenie kleju na 
wykładzinie o profilowanym spodzie, a jest to tylko możliwe przy 
właściwym uzębieniu szpachli i klejona wykładzina jest dokładnie 
wygładzona.. Wykładzina  musi być  dociśnięta wałkiem.  Zalecamy wałek 
50-70 kg. 

Uwaga! Niektóre typy gumy zawierają komponenty, które mogą opóźniać 

i osłabiać siłę wiązania. Prosimy przeprowadzić klejenia próbne, jeśli to 
konieczne. 

OPAKOWANIA 5 kg (żywica) + 840 g (utwardzacz) metalowe opakowanie 

 1 kg (żywica) + 170 g (utwardzacz) podwójna metalowa puszka 

 

BHP Unikać zbędnego kontaktu mieszaniny świeżego kleju oraz jego 
komponentów ze skórą. Zapewnić właściwą  wentylację pomieszczenia 
pracy. Utwardzacz  jest poliizocyjanianem, podczas mieszania używać 
okularów ochronnych i rękawic.Trzymać poza zasięgiem dzieci.  

    Produkt i jego nieutwardzone składniki nie mogą być  czyszczone i  
    odprowadzane do kanalizacji. Małe ilości produktu  (jego składniki)  
    powinny być zmieszane przed usunięciem w celu utwardzenia. Utwardzony 
    produkt może być przekazany na składowisko śmieci. Utwardzony produkt 
    nie może być palony lub podgrzewany powyżej + 150° C. Większe ilości 
    produktu należy przekazać do utylizacji. Prosimy zapoznać się z Kartą  
    Bezpieczeństwa produktu, dostępną na zapytanie. 

UWAGI Przechowywać w chłodnym miejscu, w temp. ok. +10°C.  Jeśli 
temperatura utwardzacza obniży się poniżej +10°C, powinien być on 
ogrzany do około + 20°C przed klejeniem. 

 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 stosowania.   

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

09/13 


