
                

 

 
 
 KIILTO  
 LASIKUITUTAPETTILIIMA 
 
 
KÄYTTÖALA Kiilto Lasikuitutapettiliima on vähäpäästöinen M1-luokiteltu liima lasikuitu ja 

juuttikudosten kiinnitykseen kuivissa sisätiloissa. Soveltuu myös paperi-
pohjaisten tekstiili- ja vinyylitapettien liimaukseen. Ei täysmuovisille mate-
riaaleille. Liimalla on Kansainvälisen Merenkulkujärjestön FTPC (IMO Resolution 
MSC.61 (67) Part 2 ja 5:n mukainen paloluokitus sekä MED–sertifikaatti eli ns. 
Ruorimerkki. 

 
KIINNITYSALUSTA Kiinnitysalustan on oltava kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Erittäin huokoiset 

alustat on pohjustettava vedellä ohennetulla liimalla. Maalatut pinnat on hiottava 
ja pestävä esim. Kiilto Maalarinpesulla ja huuhdeltava hyvin ennen liimausta. 

 
OMINAISUUDET - täyttää rakennusmateriaalin M1-päästöluokituksen  

- väritön liimasauma 
- imeville tai esikäsitellyille maalatuille alustoille 
- hyvät telausominaisuudet 
- vain kuiviin tiloihin 
- hyvä alkutarttuvuus 
- säilyttää kudoksen pintakuvion 
- päällemaalattavissa aikaisintaan 1 vrk:n kuluttua 

 
TEKNISET TIEDOT Pääsideaine PVAc-dispersio 

Ohennin vesi 
Ominaispaino n. 1,05 
Tulenarkuus ei tulenarkaa 
Pakkasenkestävyys jäätyvää 
Alin kiinnityslämpötila +15°C 

 
RIITTOISUUS 4-5 m²/l 
 
LEVITYS- Maalitela 
MENETELMÄT 
 
AVOIN AIKA Imevä alusta 0 min. (kiinnitys heti), maalattu alusta 10-20 min. 
 
TYÖSKENTELYAIKA Imevä alusta 15-20 min., maalattu alusta max. 30 min. Huom. märkäliimaus! 
 
KÄYTTÖOHJE Liima levitetään seinälle esim. maalarintelalla, 1-2 vuodan alalle kerrallaan ja 

kiinnitys tapahtuu ns. märkäliimauksena. Vuodat asetetaan puskusaumaan tai 
saumataan seinällä. Pintamaalaus voidaan suorittaa aikaisintaan vuorokauden 
kuluttua kiinnityksestä. 
Huomioikaa paperipohjaisten tapettien kiinnityksessä tapetinvalmistajan antamat 
ohjeet ja että paperipohjaisille tekstiilitapeteille, joissa pintakuvion muodostavat 
yhdensuuntaiset langat, on liima levitettävä tapettiin. Liimatahrat poistetaan 
tuoreeltaan kostealla rievulla tai sienellä. 

 
SUOSITELTAVAT Huoneen, liiman ja päällysteen lämpötila +18...20°C 
KÄYTTÖ- Alustan kosteus -puu 8...12 % 
OLOSUHTEET  -betoni max. 3 p-% tai alle 85 % RH 

Kiinnitettäessä tulee olla huoneen normaali lämpötila. Sekä päällysteen että 
liiman on annettava lämmitä tähän lämpötilaan. 
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Vallitsevat olosuhteet kuten huoneen, liiman ja päällysteen lämpötila, alustan 
laatu ja kosteus sekä liimamäärä vaikuttavat voimakkaasti sitomisnopeuteen ja 
kuivumiseen. Suosituksiemme numeroarvoja voidaan siten käyttää vain 
lähtökohtana. 

 
PAKKAUS 1, 5 ja 15 litran muoviastiat 
 
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, ei alle +1°C, tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa,  

enintään 1 vuosi. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä. 
Vajaa astia käytettävä n. kuukauden kuluessa. 

 
LISÄTIETOJA Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. 

Emme kuitenkaan voi vaikuttaa vallitseviin olosuhteisiin ja työn asialliseen 
suorittamiseen emmekä näin ollen voi siitä 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 


