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PORTLANDTSEMENDIL PÕHINEV, PLASTIFIKAATOREID JA POLÜMEERE SISALDAV
SPETSIAALNE LOODUSKIVIDE VUUGISEGU – VALGE-HALL- PRUUN - MUST

KIVILIIM-VUUGISEGU
OMADUSED
Tsemendil baseeruv Kiviliim on mõeldud igasuguste vabakujuliste ja suure vuugiga lõigatud
looduslike kivide vuugiseguks seintele, põrandatele, terrassidele, fassaadidele jne. jne.jne.
Kiviliim kui vuugisegu on kasutamiseks sise- ja välistingimustes.
Kiviliimil on lühike tardumis- ja kivinemisaeg. Segukihi paksus vuugis kuni 30 mm ja laius kuni
50 mm. Kiviliimi saab kasutada ka horisontaalsete pindade looduskivi paigaldusseguna
eeldusel, et aluspinnas ei ole põrandakütet.
Kiviliimi toodetakse orgaaniliste pigmentidega toonitult. Värvid on HALLI VALGE, PRUUN või
MUST. Vastava tooni märge on kotil.
ALUSPIND
Kiviliimi võib kasutada betoonil, krohvil, niiskuskindlal pahtlil, kipsplaatidel (eelnevalt krunditud
Kiviliim Nakkedispersiooniga), klinkerplaatidel, tellistel, plokkidel, vahtpolüstüreenil ja teistel
kõvadel mineraalsetel pindadel.
EELTÖÖD
Vuuk peab olema tolmust puhas (vajadusel kasutada tolmuimejat). Tugevalt imavad pinnad
töödeldakse Kiviliim nakkedispersiooniga, mida vajadusel veega segatakse (vaata
nakkedispersiooni kasutusjuhendit). Värvitud aluspinnad tuleb värvist puhastada, sest värvi
siduvus aluspinnaga on reeglina looduskivi kinnitamiseks liiga nõrk.
SEGU ETTEVALMISTAMINE
Vala segunõusse 4,4-4,8 l puhast leiget vett koti kohta (22-24 % segu massist). Seejärel lisa
segupulber ja sega põhjalikult, kuni segu on ilma tükkideta ja täielikult märgunud (vee kogus
sõltub aluspinna poorsusest ja liimikihi paksusest). Lase segul umbes 3-5 minutit seista ja
sega seejärel uuesti. Reguleeri vajadusel segu konsistentsi ülejäänud vee lisamisega. Valmis
liim tuleks ära kasutada 1 tunni jooksul.
TÖÖTAMINE KIVILIIMIGA
Kiviliim kantakse vuuki kummist pahtlilabida abil. Vuuk täidetakse Kiviliim vuugiseguga kogu
ulatuses nii, et ei jääks tühimikke.
Looduskivi vuukide täitmisel seintele tuleks segada Kiviliim veega veidi paksema
konsistentsiga . Vuukidest väljatulnud Kiviliim tuleks koheselt eemaldada ja määrdunud
kivipind puhastada kohe kui see on piisavalt kuiv pesu alustamiseks.
VUUKIMINE
Vuukimisel on kaks võimalust. Vuukida looduskivid koheselt kivide paigaldamise käigus või
pärast paigaldussegu kuivamist. Järelvuukimine on tavaliselt võimalik peale ühe ööpäeva
möödumist. Madal temperatuur pikendab Kiviliimi kuivamise aega.
Veega segatud Kiviliimi võib kasutada vuugiseguna 2-5 cm laiuste vuukide täitmiseks.
Laiemate vuukide korral (kuni 7 cm) võib Kiviliimi segada kuiva liivaga kuni 50% ulatuses.
PIIRANGUD, HOIATUSED
Kiviliimiga töötamisel peab olema kivi, liimi ja õhu temperatuur üle +5oC.
Toode sisaldab tsementi. Veega kokkupuutumisel tekib leeliseline reaktsioon, mis võib
tekitada naha ärritust. Segu silma sattumisel loputa kohe rohke veega. Täpsemad andmed
toote ohutuskaardil.
SÄILITAMINE
Kottides Kiviliimi pulber hoida kuivas ruumis. Säilitamise aeg kuni 1 aasta.

