
                

 
 

  KIILTO WALL ECO JAUHELIISTERI 
 
 
KÄYTTÖALA Paperitapettien ja kevyiden paperipohjaisten kohokuviotapettien kiinnitykseen 

kuivissa sisätiloissa. Sekä käsin että koneellisesti tapahtuvaan levitykseen.  
 
KIINNITYSALUSTA Kiinnitysalustan tulee olla kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Vanhat irtonaiset 

tapetit ja maalit poistetaan, samoin vanhojen vinyylitapettien muovipinta.  
Epätasaisuudet tasoitetaan ja hiotaan. Voimakkaasti imevät alustat 
pohjamaalataan tai esiliisteröidään 1:40 sekoitetulla Kiilto Wall Ecolla. 
Pohjamaalaaminen helpottaa uudelleentapetointia, suositellaan kosteutta 
kestävän, himmeän pohjamaalin käyttöä. Vanha maalipinta pestään esim. Kiilto 
Maalarinpesulla ja huuhdellaan hyvin. Jos vanha maalipinta on kiiltävä ja hyvin 
tiivis, kevyt hiominen parantaa tapetin tartuntaa. Hiontapöly on poistettava 
huolella. Ennen tapetointia varmista että alusta on riittävän kuiva. Kostea 
puupohjainen levy kutistuu kuivuessaan ja alustan eläminen voi aiheuttaa 
kohoumia tai repeämiä tapettipintaan. 

 
OMINAISUUDET - helppoliukoinen 

- väritön liisterisauma 
- hyvät levitysominaisuudet 
- hyvä alkutarttuvuus 
- sekoitettu liisteri säilyy useita päiviä 

 
TEKNISET TIEDOT Pääsideaine tärkkelys 

Ohennin vesi 
Ominaispaino n. 1,0 (veteen sekoitettuna) 
Tulenarkuus ei tulenarkaa 
Pakkasenkestävyys jäätyvää (veteen sekoitettuna) 
Alin tapetointilämpötila +10°C 

 
RIITTOISUUS Sekoitussuhde: n. 1 litra liisterijauhetta: 10 litraa vettä, esim. 125 g jauheesta saa 

n. 3 l liisteriä (1:24), joka riittää 3-4 tapettirullalle (n. 15-20 m²) 
 
TYÖKALUT Liisteröinti suoritetaan esim. harjalla. 
 
KÄYTTÖOHJE Valmistus: Pakkauksen sisältö (1 osa) sirotellaan veteen (24 osaa) jatkuvasti 

sekoittaen (esim. 125 g jauhetta/3 l vettä) ja annetaan jauheen turvota 10-15 min. 
Sekoitetaan vielä n. 15 s ja liisteri on käyttövalmista. 

 
Tapetointi: Tutustu tapetinvalmistajan asennusohjeisiin. Levitä liima tasaisesti 
tapetin taustaan. Taita vuodat kaksinkerroin ja anna vettyä muutaman minuutin. 
Taita vuodan yläosa auki ja aloita kiinnitys katonrajasta. Taita alaosa auki ja 
paina vuota kiinni tapettiharjalla keskeltä reunoille päin, niin että ilmakuplat 
poistuvat. Vältä liiman joutumista tapetin pinnalle. Mahdolliset liimatahrat 
poistetaan välittömästi kostealla liinalla tai sienellä painellen. Voimakas 
hankaaminen aiheuttaa helposti väri- ja kiiltomuutoksia tapettipintaan. 

 
SUOSITELTAVAT Normaali huoneenlämpötila, riittävä ilmankosteus. Pakkaskaudella kuiva  
KÄYTTÖ-  huoneilma (< 30 %RH) voi kuivattaa tapetin pinnan liian nopeasti aiheuttaen  
OLOSUHTEET  reunanousuja.  
  
 Vallitsevat olosuhteet kuten huoneen, liiman ja tapetin lämpötila, alustan laatu, 

ilmankosteus sekä liimamäärä vaikuttavat voimakkaasti sitomisnopeuteen ja 
kuivumiseen. 
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PAKKAUS 125 g ja 250 g kartonkikotelot 
 
KÄYTTÖ- JA Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa. Työvälineiden  
YMPÄRISTÖ- pesuvedet voi kaataa viemäriin. Tuoreet tuotejätteet kuivatetaan, kuiva tuote 
TURVALLISUUS on kaatopaikkakelpoista. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuus-

tiedote. 
 
VARASTOINTI Varastointi viileässä, kuivassa tilassa tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa,  

enintään 1 vuosi. Sekoitetun liisterin säilyvyysaika on n. 1 viikko. 
 
LISÄTIETOJA Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. 

Emme kuitenkaan voi vaikuttaa liimaustyön asialliseen suorittamiseen emmekä 
näin ollen voi niistä myöskään vastata. 
 
Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä 
neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta,  
puh. 0207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai  
www.kiilto.com 
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