
                

 

 

 

KIILTO MS SILEX 

Parketiliim 

 
 

KASUTUSALA Mosaiik-, õhukese lipp-parketi, lipp-parketi, laudparketi ning 
püstpuuparketi kinnitamiseks.  

 

ALUSPIND Terashõõrutud betoon, vineer, puitlaastplaat, korkplaat või 
puitpõrand. Aluspind peab olema kuiv, jäik, tasane ja puhas tolmust 
ning muudest nakkumist halvendavatest teguritest. Betooni pinnalt 
tuleb eemaldada lihvides nn.tsemendiliim ja tolm hoolikalt 
tolmuimejaga enne parketi liimimist. Enne parketi kinnitamist võib 
aluspinna vajadusel tasandada parketi aluspinnaks sobiva Kiilto 
tasandusseguga (Kestonit Fiber või TopPlan). Mosaiik- või lipp-
parketi liimimisel betooni niiskus max 3 kaalu-% või 80 % RH.  

 
OMADUSED  * kasutusvalmis, ühekomponentne 
  * elastne liimivuuk 
  * ei sisalda isotsüanaate 

* veevaba, ei paisuta puitu 
* sobib põrandaküttele 
 

TEHNILISED ANDMED  Sideaine silüülmodifitseeritud polümeer (SMP) 
Vedeldi   ei vedeldata 

  Erikaal    ca. 1,7 kg/l 
  Tuleohtlikkus   mitte tuleohtlik 
  Madalaim kasutust°  +15°C 
 
KULU  u. 1,7 m2/l, u.1,0 kg/m2 
 
   

LIIMILABIDA  
HAMMASTUS 
  

LAHTIOLEKU AEG  u. 30 min (+ 20°C ja suhteline õhuniiskus 50%) 
 

KASUTUSJUHEND Liim kantakse aluspinnale hammastatud liimikammiga ühtlase 
kihina nii suurele alale, kuipalju jõutakse paigaldada parketti 30 
min. jooksul. Parketitükid vajutatakse hoolikalt kinni aluspinnale. 
Seejärel kontrollida koputades, et parkett on aluspinnal igalt poolt 
korralikult kinni. Kontrolli, et liim “kastab” korralikult parketilipi 
taguse. Liimi ei kanta parketi soonde. Jäikade konstruktsioonide 
nagu seina ja parketi vahele tuleb jätta 10-15 mm liikumisruumi. 
Parketti võib lihvida mitte varem kui 1-2 ööpäeva möödudes 
liimimisest. Värsked liimiplekid eemaldatakse lakibensiiniga, 
kuivanud liimi saab eemaldada vaid mehhaaniliselt. 
 



 

 

 

LIIMIMISTINGIMUSED Ruumi, liimi ja parketi temperatuur +18...20°C 

Aluspinna niiskus  -puit  8...12%  
                                                                               -betoon       max 3.0 p-% või alla 80% RH 

Liimimisel peab ruumis olema ruumile omane temperatuur, et 
vältida võimalikke temperatuurikõikumistest tekkivaid muutusi 
kattematerjalis. Nii pinnakattematerjal kui liim peavad saavutama 
selle temperatuuri. Ruumis valitsevad tingimused, nagu temperatuur 
ja niiskus, samuti kasutatav liimikogus, mõjutavad oluliselt 
lõpptulemust ja liimi kuivamiskiirust. Seetõttu tuleb arvestada 
konkreetseid tingimusi ja meie poolt antud soovitusi kasutada vaid 
lähteandmetena. Järgida tuleb ka parketi tootja või maaletooja 
juhiseid, samuti kehtivaid nõudeid parketi paigaldus- ja 
kasutustingimuste kohta.  
 

PAKEND 10 l (u. 17 kg) plastnõu 
 

TÖÖ – JA    Väldi toote kokkupuudet nahaga. Ventileeri tööruumi. Sulge 
KESKKONNAOHUTUS  pakend kohe peale kasutamist. Säilitada lastele kättesaamatus 

kohas. Töövahendite pesuvee võib valada kanalisatsiooni.  
 Tootejäägid kuivatatakse, kuivanud toote võib viia prügimäele. 
Lisainformatsioon ohutuskaardil. 
 

LADUSTAMINE  Säilitada kuivas, jahedas ruumis, mitte alla +1°C, tihedalt suletud                         
originaaltaaras kuni 6 kuud. Peale pikaajalist ladustamist tuleks                           
liimi enne tarvitamist hoolikalt segada. Avatud nõu kasutada ära 2-3 
ööpäeva jooksul.  

 
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. 

 
Tehniline konsultatsioon telefonil   6 031 900. 

 


