
                

 

 
 
 KIILTO VALMISLIISTERI 
 
 
KÄYTTÖALA Kiilto Valmisliisteri on vähäpäästöinen M1-luokiteltu valmisliisteri paperitapettien 

kiinnitykseen imukykyisille tai maalatuille alustoille. Sopii sekä käsin että 
koneellisesti tapahtuvaan levitykseen ja esiliisteröintiin. Ei täysmuovisille 
materiaaleille tai muovipinnoille. 

 
KIINNITYSALUSTA Kiinnitysalustan on oltava kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Vanhat irtonaiset 

tapetit ja maalit poistetaan, samoin vanhojen vinyylitapettien muovipinta. 
Epätasaisuudet tasoitetaan ja hiotaan. Voimakkaasti imevät alustat 
pohjamaalataan tai esiliisteröidään 1:1 vedellä ohennetulla Valmisliisterillä. 
Maalatut pinnat pestään esim. Kiilto Maalarinpesulla ja huuhdellaan hyvin. 

 
OMINAISUUDET - täyttää rakennusmateriaalien M1 päästöluokituksen 

- valmis liisteri, ei liukenemisen odotusta, ei kokkareita 
- imeville tai esikäsitellyille maalatuille alustoille 
- hyvät telaus- ja levitysominaisuudet 
- vain kuiviin tiloihin 
- hyvä alkutarttuvuus 
- säilyttää tapetin kohokuvion 
- pitkä työskentelyaika 

 
TEKNISET TIEDOT Pääsideaine jalostettu tärkkelys 

Ohennin vesi 
Ominaispaino n. 1,03 
Tulenarkuus ei tulenarkaa 
Pakkasenkestävyys jäätyvää 
Alin kiinnityslämpötila +15°C 

 
RIITTOISUUS 4-5 m²/l 
 
TYÖKALU Maalitela, liisteriharja tai liisteröintikone. 
 
KÄYTTÖOHJE Levitä liima tasaisesti tapetin taustaan. Taita vuodat kaksinkerroin ja anna vettyä 

muutaman minuutin. Taita vuodan yläosa auki ja aloita kiinnitys katonrajasta. 
Taita alaosa auki ja paina vuota kiinni tapettiharjalla keskeltä reunoille päin, niin 
että ilmakuplat poistuvat. Huolehdi tapetoidun tilan tuuletuksesta. Noudata 
tapetinvalmistajan asennusohjeita. 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 tapetin että liiman on 
annettava lämmitä tähän lämpötilaan. 
 
Vallitsevat olosuhteet kuten huoneen, liiman ja tapetin lämpötila, alustan laatu ja 
kosteus sekä liimamäärä vaikuttavat voimakkaasti sitomisnopeuteen ja 
kuivumiseen. Suosituksiemme numeroarvoja voidaan siten käyttää vain 
lähtökohtana. 
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PAKKAUS 1, 5, 10 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 käyttöturvallisuustiedote. 
 
VARASTOINTI Varastointi viileässä, ei alle +1°C, tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa, enintään 

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

 
LISÄTIETOJA Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. 

Emme kuitenkaan voi vaikuttaa vallitseviin olosuhteisiin ja työn asialliseen 
suorittamiseen emmekä näinollen 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. 


