KIILTO FIBERGUM
Elastinga, pluoštu sutvirtinta ir vandeniui nepralaidi
hidroizoliacija
NAUDOJIMO SRITIS

DENGIAMAS
PAVIRŠIUS

Kiilto Fibergum yra paruošta naudojimui, sutvirtinta mikro pluoštu ir vandeniui
nepralaidi hidroizoliacija. Skirta hidroizoliuoti sienas ir grindis vonios
kambariuose, pirtyse ir kitose drėgnose patalpose prieš priklijuojant plyteles.
Negalima naudoti patalpose, nuolat besirandančiose po vandeniu (pvz.
baseinuose), išorėje ir prie karštos temperatūros (> 60 ºC).
Dengiamas paviršius gali būti betonas, mūro konstrukcijos, drėgmei atsparūs
glaistai cemento pagrindu, plokštės skirtos naudoti drėgnose patalpose (pvz.
drėgmei atspari GKP, cemento pjuvenų plokštė). Paviršius turi būti sausas,
įgeriantis, be dulkių ir lygus. Visos dalelės, menkinančios hidroizoliacijos
prilipimą prie pagrindo, pašalinamos. Visos pagrindo konstrukcijos dalys, kurios
vėliau gali pradėti judėti, sustiprinamos Kiilto tvirtinimo juosta prieš pradedant
hidroizoliacijos darbus. Jei bus daromos šildomos grindys, jos turi būti įrengtos
prieš hidroizoliaciją. Plačiausiai naudojamų kanalizacijos trapų suderinamumas
su Kiilto hidroizoliacija yra išmėgintas testų metu ir patvirtintas.

SAVYBĖS

*
*
*
*
*

sudėtyje sutvirtinantis mikropluoštas
vieno komponento, paruošta naudojimui
be skiediklių, vandens pagrindu, nedegi
geros užtepimo savybės
išdžiūvus, pasikeičia spalva

TECHNINIAI
DUOMENYS

Rišančioji medžiaga
Santykinis svoris
Degumas
Atsparumas šalčiui
Žemiausia darbinė t.
Atsparumas šilumai
Plyšių uždengimo savybė

IŠEIGA

Dviejų sluoksnių

DARBO
INSTRUMENTAI

Volelis arba teptukas

grindys
sienos

SBR
1,35 kg/l
nedegi
nestabilus
+ 15 °C
< 60 °C
> 1,5 mm
apie 1.0 kg/m2
apie 0,8 kg/m2

REKOMENDUOJAMOS
DARBO SĄLYGOS
Patalpos ir pagrindo temp.
+15 … +25 °C
Pagrindo drėgmė
< 90% santykinės drėgmės
atminkite, kad gretimoms konstrukcijoms gali reikėti žemesnio drėgmės lygio.
NAUDOJIMO
INSTRUKCIJA

Sienos:
Nelygias sienas nušlifuoti, o reikalui esant nuglaistyti su Kiilto drėgmei
atspariais glaistais, pvz. Kestonit SK, TT. Sausos sienos nugruntuojamos su
Kiilto Fibergum Primer gruntu. Gerai išmaišykite Kiilto Fibergum
hidroizoliaciją prieš darbą. Užtepkite hidroizoliaciją Fibergum į kampus, ant
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vinių ar varžtų galvučių ir ant vietų, kur susijungia plokštės. Prispauskite Kiilto
sutvirtinimo juostą nedelsiant ant šviežios hidroizoliacijos ir ant juostos viršaus
užtepkite Fibergum, kad juosta pilnai permirktų. Iš sienos išeinančius
vandentiekio ar kanalizacijos vamzdžius taip pat sutvirtinti juosta. Aptepkite
vamzdelius hidroizoliacija ir ant jų užmaukite atkirpkitą juostą, kurioje išpjaukite
skylę 4 mm mažesniu diametru nei vamzdis. Pilnai sudrėkinkite užmautą
juostą. Kaip alternatyva yra paruošti naudojimui vamzdžių sutvirtinimai 50 mm
ir 100 mm diametro, kurie paspartina darbą. Dabar tepkite Fibergum per visą
plotą ir leiskite džiūti pirmajam sluoksniui bent 2 valandas (pasikeičia
spalva).Tada tepkite antrą sluoksnį, kuris džiūna 6 valandas (pasikeičia
spalva). Patikrinkite išdžiūvusį membranos sluoksnį ir pakartotinai užtepkite
plonas ar silpnas vietas. Išdžiūvęs sluoksnio storis ant sienos turi būti bent jau
0,4 mm.
Grindys:
Išlyginkite nelygias grindis, jas šlifuodami arba išliedami Kiilto grindų
išlyginamuosius mišinius. Kruopščiai nuvalykite paviršių ir nugruntuokite su
Kiilto Fibergum Primer gruntu. Gerai išmaišykite Kiilto Fibergum
hidroizoliaciją prieš darbą. Pirmiausia užtepkite hidroizoliaciją į kampus ir
sienų bei grindų susijungimus. Nedelsiant įspauskite Kiilto sutvirtinimo juostą
ant šviežios hidroizoliacijos. Juosta turi pilnai įsigerti hidroizoliacija. Į kampus
įspauskite paruoštus kampų sutvirtinimus. Ant kanalizacijos trapo uždėkite
limpantį butilinį kanalizacijos sutvirtinimą Kiilto Kaivolaipa. Trapo sutvirtinime
išpjaukite skylę, kuri būtų 40 mm mažesnė nei kanalizacijos diametras. Tada
atsargiai įspauskite trapo apsauginį žiedą. (Žiūrėkite į trapo gamintojo įstatymo
instrukciją). Aptepkite visą plotą iki žiedo. Su elastinga klijuojančia ir
sandarinančia medžiaga Kiilto Masa Liimamassa užsandarinkite trapo ir
apsauginio žiedo susijungimą. Dabar, kai visos ateityje galinčios judėti vietos
sutvirtintos, galima tepti Fibergum per visą plotą. Leiskite džiūti pirmajam
sluoksniui bent 2 valandas (pasikeičia spalva). Tada tepkite antrą sluoksnį,
kuris džiūna 6 valandas (pasikeičia spalva). Patikrinkite išdžiūvusį membranos
sluoksnį ir pakartotinai užtepkite plonas ar silpnas vietas. Išdžiūvęs sluoksnio
storis ant grindų turi būti bent jau 0,5 mm.
Klijuokite plyteles su Kiilto plytelių klijais Pro Fix, Ultra Fix, Super W, Presto Fix.
Plytelių siūlių glaistymą pradėti praėjus1-3 dienoms po plytelių suklijavimo.
Kampus ir apie vamzdžius sandarinkite su elastingu Kiilto Sanitariniu silikonu.
SAUGUMAS

Venkite odos kontakto su šviežiu produktu. Naudokite tinkamą ventiliaciją
darbo metu. Uždarykite pakuotę iš karto po darbo. Laikyti vaikams
neprieinamoje vietoje. Išdžiuvęs produktas gali būti išvežtas su bendromis
buitinėmis atliekomis.
Pagal pageidavimą yra atskiras saugos duomenų lapas.

PAKUOTĖ

1.3 kg, 6.8 kg ir 20 kg plastikiniai kibirai

SAUGOJIMAS

Saugoti pilnai uždarytą, originaliame įpakavime, ne žemiau nei +1 ºC
temperatūroje, tris metus.

ATMINKITE

Mūsų rekomendacijos paremtos mūsų bandymais ir sukaupta patirtimi. Tačiau
mes negalime įtakoti vietinių sąlygų ar darbų kokybės su panaudotu produktu,
todėl negalime prisiimti atsakomybės už atliekamus darbus statybos objekte.
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