
                

 

 
  
 KIILTO START PRIMER 
 Tartuntapohjuste 
 
 
KÄYTTÖALA Vesiohenteinen pohjustusaine huokoisille ja imemättömille lattiapinnoille sisätiloissa 

ennen tasoitustyötä. 
Käyttökohteita ovat mm: 
- Betoni- ja sementtipohjainen tasoite  
  (ohennus: 1 osa pohjustusainetta/4 osaa vettä) 
- Lattiat, joissa on vanhoja liimajäänteitä, kuten keinohartsi- ja bitumiliima  
  (ei ohenneta) 
- Alustat, jotka eivät siedä kosteutta, esim. kipsi- ja puualustat (ei ohenneta) 
- Levylattiat, kuten lastulevy, kipsikartonkilevy jne. (ei ohenneta). 
- Imemättömät alustat, esim. maali ja klinkkeri (ei ohenneta). 

 
OMINAISUUDET  - täyttää rakennusmateriaalin M1-päästöluokituksen. 

- kuivuu nopeasti 
- hyvä kosteudenkesto  
- muodostaa hyvän tartuntasillan tasoitteen ja alustan väliin 
- sementin alkalisuus ei heikennä pohjustusaineen tehoa 
- ei sovellu tasoitteen lisäaineeksi 

 
TEKNISET TIEDOT Ohennin vesi 

Ominaispaino 1,0 
Väri vaaleanpunainen 
Tulenarkuus ei tulenarkaa 
Pakkasenkestävyys jäätyvää 
Alin käyttölämpötila +10°C 

 
RIITTOISUUS  Primer ohennettuna: Primer 1 l + vesi 4 l = 5 l  n. 30 m².  

Primer ohentamattomana / imemätön alusta: Primer 1 l  n. 10 m². 
 
SUOSITELTAVAT Huoneen ja aluslattian lämpötila +18…+20 °C 
KÄYTTÖ- Alustan kosteus - puu 8…12% 
OLOSUHTEET   - betoni max. 90% RH tai alle 4 paino-% 

Vallitsevat olosuhteet, kuten huoneen lämpötila, alustan laatu ja kosteus vaikuttavat 
voimakkaasti kuivumiseen.  Suosituksiemme numeroarvoja voidaan siten käyttää 
vain lähtökohtina. 
 

KÄYTTÖOHJE Alustasta poistetaan sementtiliima, pöly, irtonainen lika ja rasva. Tarvittaessa 
suoritetaan koneellinen hionta / jyrsintä. Pohjustusaine levitetään ohueksi tasaiseksi 
kerrokseksi esimerkiksi huopalastalla tai harjalla. Vältä pohjustusaine-lammikoiden 
syntymistä.  Betoni ja tasoitealustat voidaan tasoittaa heti pohjustuksen jälkeen, 
levypintojen, imemättömien sekä vanhoja liimajäänteitä sisältävien alustojen 
pohjustuksen annetaan kuivua n. 2 tuntia ennen tasoittamista. Tasoittaminen tulee 
tehdä viimeistään vuorokauden kuluttua pohjustamisesta. 
HUOM! Alustaansa liimattavat parketit tai lattialämmityslattiat: Betonilattiasta on 
hiottava / jyrsittävä pois kaikki sementtiliima sekä muut alustaa heikentävät tekijät 
kuten vanhat liimajäänteet. Pohjustus tehdään vain tasoitettaville alueille 
(sauvaparkettien aluslattioita ei saa pohjustaa eikä tasoittaa). Levylattioissa parketti 
liimataan suoraan levyyn (ei pohjustusta, ei tasoitusta). 

 
PAKKAUS 1 l, 3 l ja 10 l muoviastiat 
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KÄYTTÖ- JA Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa. 
YMPÄRISTÖ- Yksityiskohtaiset turvallisuusohjeet ovat käyttöturvallisuustiedotteessa. 
TURVALLISUUS  

 
VARASTOINTI Varastointi viileässä, ei alle +1°C, tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa enintään 1 

vuosi. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä. 
 

LISÄTIETOJA Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. 
Emme kuitenkaan voi vaikuttaa paikallisiin olosuhteisiin ja 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 


