
                

 

  
 
 KIILTO SPEZIAL Parkettiliima 
 PVAc-dispersioliima 
 
 
KÄYTTÖALA Kiilto Spezial on vähäpäästöinen M1-luokiteltu parkettiliima mosaiikkiparketin 

sekä askelääneneristyskorkin kiinnityksiin. 
 
KIINNITYSALUSTA Teräshierretty ja tasoittamaton betoni, vaneri, lastulevy, korkkilevy, puulattia tai 

asfaltti. Mosaiikkiparketin aluslattian tasoittamiseen soveltuu Fiberflex 
kuitulattiatasoite. Kiinnitysalustan tulee olla kuiva, kiinteä, tasainen ja puhdas 
pölystä ja muista tartuntaa heikentävistä tekijöistä. 

 
OMINAISUUDET - täyttää rakennusmateriaalien M1 päästöluokituksen 

- heti käyttövalmis 
- elastinen liimasauma 
- korkea kuiva-ainepitoisuus 
- sitoo nopeasti 

 
TEKNISET TIEDOT Ohennin  vesi 

Tiheys  1,15 kg/ dm³ 
Pakkasenkestävyys jäätyvää (liimasauma kylmänkestävä) 
Alin kiinnityslämpötila +15°C 

 
RIITTOISUUS 2-3 m²/ l 
 
LEVITYS- 
MENETELMÄT  
 
AVOIN AIKA n. 20 min/ +20°C 
 
KÄYTTÖOHJE Liima levitetään alustaan hammastetulla lastalla tasaisena kerroksena niin 

suurelle alueelle kerrallaan kuin parkettia ehditään kiinnittää liimapinnan ollessa 
tuore. Parkettiarkit painellaan kiinni alustaan. Kiinnityksen jälkeen varmistetaan 
koputtamalla, että parketti on joka kohdasta kiinni alustassa. Kiinteiden 
rakenteiden kuten seinän ja parketin väliin on jätettävä 10-15 mm liikkumisvara. 
Parketin hionnan suosittelemme suoritettavaksi aikaisintaan 6 vrk kuluttua. 

 
SUOSITELTAVAT Huoneen, liiman ja päällysteen lämpötila +18...20°C 
KÄYTTÖ- Alustan kosteus - puu 8...12 % 
OLOSUHTEET  - betoni max. 3,0 p-% tai alle 80% RH 
 
 Kiinnitettäessä tulee olla huoneen normaali käyttölämpötila. Sekä päällysteen 

että liiman on annettava lämmitä tähän lämpötilaan. Vallitsevat olosuhteet kuten 
huoneen, liiman ja päällysteen lämpötila, alustan laatu ja kosteus sekä 
liimamäärä vaikuttavat voimakkaasti sitomisnopeuteen ja kuivumiseen. 
Suosituksiamme voidaan siten käyttää vain lähtökohtana. 

 
PAKKAUS 15 litran muoviastia 
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KÄYTTÖ- JA Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa. Huolehdi työtilan  
YMPÄRISTÖ- tuuletuksesta. Sulje pakkaus heti käytön jälkeen. Säilytettävä lasten  
TURVALLISUUS ulottumattomissa. Työvälineiden pesuvedet voi kaataa viemäriin. Tuoreet 

tuotejätteet kuivatetaan, kuiva tuote on kaatopaikkakelpoista. Tuotteesta on 
saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote. 

 
VARASTOINTI Varastointi viileässä (ei alle +1°C) tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa 1 vuosi. 

Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä. 
 
LISÄTIETOJA Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. 

Emme kuitenkaan voi vaikuttaa vallitseviin olosuhteisiin tai työn 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. 


