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KIILTO KLINKERVUUGITÄIDIS   
Tsemendibaasiline segu looduskivi- ja klinkerplaatide vuukimiseks  

 

 

KASUTAMISOBJEKTID Looduskivi- ja klinkerplaatide vuukimiseks. Vuugi laius 3 – 12 mm.  

                                               Vuukimist võib alustada 1-3 ööpäeva möödumisel peale looduskivide 

või klinkerplaatide paigaldust, olenevalt plaatimissegu ja aluspinna 

iseärasustest. Looduskivi paigalduseks kasutada Kiviliimi (Mosaic, 

Marble, Strong) 

 

OMADUSED  * külmakindel 

  * hea kulumiskindlus 

  * kuuma- ja veekindel 

  * tulekindel 

  * ei sobi pidevalt vee all olevatele pindadele (n. bassein) 

  * eri värve võib segada ka omavahel 

 

TEHNILISED ANDMED  Tüüp   plasti-tsemendi-kvartsibaasiline pulber 

  Tera suurus  max. 0,6 mm 

  

KULU  1 - 2 kg/m2 sõltuvalt vuugi laiusest  

   

TÖÖAEG  vee lisamisest 2-3 tundi  

 

TÖÖTINGIMUSED  Ruumi ja aluspinna temperatuur soovituslik temp +15...20C 

  Aluspinna niiskus  -betoon  <90% RH 

   

Vuukimisel peab aluspinna, segu ja plaatide temperatuur olema üle 

+5C. Põrandakütte peab lülitama välja u.3-5 ööpäev enne 

plaatimistöid ning selle võib sisse lülitada ca 1 nädal peale plaatimist. 

Vuugid peavad enne ruumi kasutusele võtmist kuivama vähemalt 

ööpäeva.  

 

SEGAMISVAHEKORD  20 kg pulbrit/ 4,0 l puhast vett  //10 kg pulbrit / 2,0 l puhast vett //              

.                                               3 kg pulbrit  – 0,6 l puhast vett 

 

KASUTUSJUHEND Segamine: 20 kg Kiilto Klinkervuugitäidist segatakse 4 liitri puhta, 

toatemperatuuril oleva jaheda veega ja lasta seista u. 10 min. Seejärel 

segada mass veelkord hoolikalt läbi ja alustada vuukimisega. Segu on 

kasutuskõlblik 2-3 tunni jooksul. 

 

 Vuukimine: Enne töö alustamist tuleb vuugid puhastada 

plaatimissegust. Puhastamise kergendamiseks niisutatakse 

glasuurimata plaadid ja looduskivi enne vuukimist või käsitletakse 
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Coat plaadikaitsevahaga. Klinkervuugitäidis kanda vuukidesse 

kummist labidaga poolviltu üle plaatide liikudes ning tugevasti 

surudes. Kivi ja plaatide pinnale jäänud vuugisegu eemaldatakse 

koheselt. Sõltuvalt temperatuurist ja niiskusest lasta vuukidel kuivada 

15-30 min, seejärel puhastada kivi ja plaadid niiske käepidemega 

pesukäsnaga kasutades käsna puhastamiseks rullidega pesuvanni. 

Vältida ülemäärase vee kasutamist, mis võib põhjustada vuugitäidise 

pigmentide ärauhtumist. Viimistleda saab vuukide kuju näit puupulga 

või pintsliga. Vuugi kuivades sooritada looduskivi või plaatide lõplik 

puhastamine looduskivi pesuainega Steinfix 30 või Steinfix 50 ning 

seejärek kaitsta puhastatud pinnad Kivikaitsega näit. Steinfix 50 

lapiga. Vuugi tugevuse suurendamiseks on soovitav vuuke esimese 

ööpäeva jooksul veega niisutada. Vuugitäidise mehaanilisi omadusi 

võib parandada lisades pulbri hulka Strong vuugitugevdusvahendit.  

Poorsete materjalide vuukimisel järgida plaadi tootja poolt antud 

juhiseid. Nurkade, põrandatrapi ja toruläbiviikude vuukimiseks kasuta 

Kiilto tihendusmassi Masa.  

 

PAKKIMISVIIS  3 kg, 10 kg plastnõu ja 20 kg paberkott 

 

TÖÖ- JA   Värske segu on leeliseline ja ärritab nahka ja limaskesti. Väldi 

KESKONNAOHUTUS tarbetut kokkupuudet nahaga. Segamisel soovitame respiraatori 

kasutamist.  

 

LADUSTAMINE Pulbri säilivusaeg kuivas ruumis: paberkottides kuni 1 aasta, 

plastnõudes kuni 2 aastat..  

  

Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginevad 

laboratoorsetele katsetele ja praktilistele kogemustele. Meie ei vastuta 

kahjude eest, mis on tingitud toote kasutamisjuhendi eiramisest või 

toote mitteotstarbelisest kasutamisest. 

   

                                                Tooninäidiste valmistustehnoloogiast johtuvalt võib nende ja 

valmis vuugi toon vähesel määral erineda. Ühe ruumi vuukimisel 

kasutada samast tootepartiist vuugitäidist.  

 

  Tehniline konsultatsioon telefonil 6031900 Kiilto või 5034533   

Mendali.  
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