
125 g…3-4 rll
250 g…6-7 rll

5 kg…120-140 rll

4-5 m2/l
Pakkauskoot
1, 5, 10 ja 15 l

4-5 m2/l
Pakkauskoot
1, 5, 10 ja 15 l

4-5 m2/l
Pakkauskoko

0,5 l

L I I S T E R I T J A S E I N Ä L I I M AT
TUOTE

Kiilto 
Jauheliisteri 

Kiilto  
Valmisliisteri

Kiilto NoWo

Kiilto  
Boordiliima

Kiilto  
Lasikuitu- 
tapettiliima

Kiilto 1  
Kuivan tilan  
seinäliima

Kiilto 2  
Kostean tilan  
seinäliima

Kiilto  
Tapetinpoisto 

KÄYTTÖALA RIITTOISUUS STB-koodi

Paperitapettien ja paperitaustaisten 
vinyylitapettien kiinnittämiseen 
imeville ja pohjamaalatuille alustoille  
kuivissa sisätiloissa.

Paperitapettien ja paperitaustaisten 
vinyylitapettien kiinnittämiseen imeville 
ja pohjamaalatuille alustoille kuivissa  
sisätiloissa.

Non-woven tapettien kiinnittämiseen 
imeville ja pohjamaalatuille alustoille kuivissa  
sisätiloissa.
Soveltuu myös maalattavien tapettien  
kiinnitykseen.

Tapettiboordien ja muiden tapetti-  
koristeiden kiinnittämiseen kuivissa 
ja kostean käytön tiloissa. 

Lasikuitukudosten, juuttikudosten, 
päällemaalattavien non-woven 
tapettien (paperi- ja vinyylitapetti) 
kiinnittämiseen imeville ja maalatuille 
alustoille kuivissa sisätiloissa.

Lasikuitukudosten, juuttikudosten ja 
muiden kuitutapettien kiinnittämiseen 
imeville ja maalatuille alustoille 
kuivissa sisätiloissa.

Lasikuitukudosten sekä märkätilojen 
ohuiden (max 1 mm) seinämuovien 
kiinnittämiseen imeville ja imemättömille 
alustoille kuivissa ja kostean käytön tiloissa.

Paperi-, vinyyli- ja non-woven tapettien poistoon.

4-5 m2/l
Pakkauskoot

1, 5 ja 15 l

4-5 m2/l
Pakkauskoot

1, 5 ja 15 l

4-5 m2/l
Pakkauskoot

1, 5 ja 15 l

4-5 m2/l
Pakkauskoot

5 ja 15 l

TUOTE KÄYTTÖALA RIITTOISUUSTAPETIN POISTOON:

Katso koodit 
kääntöpuolelta



Tarvittaessa seinäpinnat tasoitetaan 
ennen tapetointia ks. Seinätasoite-
opas. Tasoitetun alustan pohjamaa-
laus helpottaa asennustyötä. Jokaisen  
seinän ensimmäisen vuodan pyst y-
suoruus varmistetaan vesivaa´alla tai 
luotilangalla.

Tap e t t i v uo dat l i i s ter öidään K i i l to  
Valmisliisterillä käyttäen liisteriharjaa  
tai liisteröintikonetta. 

Huolehdi, et tä vuodan pohjassa on 
liisteriä tasainen kerros kauttaaltaan. 
Taita vuodat vettymään ja anna vettyä  
tapetinvalmistajan ohjeiden mukainen  
aika, yleensä 5-10 minuuttia. 

Vet t ymisen jälkeen aukaise vuodan 
yläpää ja nosta se seinälle seuraten 
pystysuoraa linjaviivaa tai edellisen 
tapetin reunaa.

Harjaa vuota kiinni alustaan, keskeltä  
reunoille. Mahdolliset li isteritahrat  
p ois te t aan väl i t tömäs t i  kos teal la,  
puhtaalla kankaalla.

Non-woven tapetin kiinnityksessä val-
mistelut tehdään samalla tavoin kuin 
paperitapetinkin kohdalla.
Non-woven tapettien ei tar vitse vet-
tyä, joten Kiilto NoWo seinäliima voi-
daan levittää myös suoraan alustaan 
telalla.  

Levitä liima tasaisena kerroksena 1-2  
vuodan alueelle ja kiinnitä vuodat tuo-
reeseen liimaan. Hierrä vuodan alta il-
mat tapettilastan avulla pois, keskeltä 
reunoille. 

Mahdolliset l i imatahrat poistetaan 
v ä l i t t ö m ä s t i  k o s t e a l l a ,  p u h t a a l l a  
kankaalla. 

Levitä Kiilto Lasikuitutapettiliima te-
lalla tasaiseksi kerrokseksi yhden vuo-
dan alueelle kerrallaan.

Hierrä lasikuitukangas tapettilastalla  
alustaan kiinni. Liimaa on sopiva mää-
rä silloin kun sitä tihkuu hiukan lasikui-
tukankaan läpi. 

Nur kat voidaan v i imeis tel lä K i i l to  
Acr yl-massalla. Kun liimaus on kui-
vunut vähintään 1 vrk:n maalaa pinta 
kohteeseen soveltuvalla maalilla.

Muista noudattaa aina 
päällysteen valmistajan 
ohjeita kiinnitysaineen 
valinnassa. 
Huomioi myös mahdolliset 
erikoisohjeet päällysteen 
kiinnitystavoissa.
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Lasikuitukankaan kiinnitys

Paperitapetin kiinnitys

Non-woven tapetin kiinnitys

Jauheliisterit: 

Tärkkelyspohjainen ...............................................................................

Metyyliselluloosapohjainen ........................................................... 

Metyyliselluloosapohjainen vahvistettuna 

PVAC:lla ..........................................................................................

Valmiiksi sekoitettu liima: 

PVAC:lla tai ilman ................................................................................

Tapettiliima, koneellinen kiinnitys .............................................

Tapettiliima, kuiva-ainepitoisuus < 20 % ........................................

Tapettiliima, kuiva-ainepitoisuus > 20 % ..................................

Non-woven tapettien liima  ...................................................

Kosteiden tilojen liima ........................................................................

STB-koodi on ruotsalainen  
tapettien ja kiinnitysaineiden  

yhteensopivuusluokitus.

Klisterkod


