
 
KIILTO SAUMALAASTI  

PLYTELIŲ SIŪLIŲ GLAISTAS 

 

NAUDOJIMO SRITIS 

Vandeniui atsparus keramikinių ir klinkerinių sienų ir grindų plytelių siūlių glaistas 

cemento pagrindu. Siūlės plotis – 1-6 mm. Plytelių siūlių glaistymą galima pradėti po 5 

val. - 3 parų, priklausomai nuo pasirinktų plytelių klijų. 

 

SAVYBĖS 

* Ilgas darbo laikas 

* Atsparus vandeniui ir karščiui 

* Atsparus šalčiui 

* Spalvos atitinka Kiilto sanitarinio silikono spalvas 

* Netinka naudoti objektams, kurie nuolatos yra po vandeniu (pvz. baseinuose) 

* Spalvos gali būti maišomos tarpusavyje 

 

TECHINIAI DUOMENYS 

Tipas                                    milteliai cemento ir polimerų pagrindu 

Dalelių dydis                       ≤ 0,2 mm 

  

MAIŠYMO SANTYKIS 

10 dalių miltelių ir  3 – 3.2 dalys vandens. 

 

IŠEIGA 

Apie 0,5 – 1,5 kg/m², priklausomai nuo siūlės storio. 

 

DARBO LAIKAS 

2 – 3 valandos po sumaišymo. 

  

ĮPAKAVIMAS 

1, 3, 10  kg plastikiniai kibirėliai, taip pat ir 20 kg popierinis maišas. 

 

REKOMENDUOJAMOS 

DARBO SĄLYGOS 

Patalpų  ir apdirbamo paviršiaus  

temperatūra                                       +18...+20 ºC 

Betono drėgmė                                 ≤ 90 % RH 

 

Plytelių siūlių glaistymo metu, pagrindo, plytelių ir glaisto temperatūra turi būti 

aukštesnė nei + 5° С. Grindų šildymas turi būti išjungtas 24 val. prieš darbus ir įjungtas 

praėjus 1-ai savaitei. Lengvas plytelių apkrovimas galimas po 24 val. 



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

Paruošimas darbui: Miltelius suberti į vėsų, švarų vandenį lėtai ir nuolat maišant, kol 

susiformuos vientisa masė. Masei leisti pastovėti 10 – 15 min., tada dar kartą išmaišyti. 

Kai masė įgavo reikiamą elastingumą, galima pradėti užglaistyti siūles. Paruoštą skiedinį 

galima naudoti 2 – 3 val. Jei skiedinys sukietėjo, vandens pripilti nebegalima ! 

Siūlių glaistymas: Siūlių skiedinys gumine mentele įstrižai tepamas virš siūlių, 

pripildant jas skiediniu. Priklausomai nuo patalpos temperatūros ir drėgmės, siūlėms 

leiskite 15 – 30 min. pradžiūti, tada nuvalykite drėgna kempine. Nenaudokite daug 

vandens, kad neišplautumėte glaisto dažiklių ir siūlės užpildymas būtų tolygus. Valant 

siūles jas galima užlyginti, pavyzdžiui panaudojus gabalėlį kabelio. Kai plytelių viršus 

nudžiūsta, dar kartą nuvalykite paviršių su sausa kempine arba medvilniniu skudurėliu. 

Per pirmas 24 valandas siūles reikia 1 – 3 kartus sudrėkinti vandeniu, po ko patalpa gali 

būti naudojama.  

Kampinėms ir latakų siūlėms užpildyti naudokite Kiilto sanitarinį silikoną.  

 

DARBO ĮRANKIŲ VALYMAS 

Nuvalykit darbo įrankius vėsiu vandeniu iškarto po darbo. 

 

EKSPLOATACINĖ IR  

EKOLOGINĖ SAUGA 

Paruošta masė tampa šarminga ir dirgina odą bei gleivinę. Šlifavimo ir produkto 

maišymo metu rekomenduojame naudoti respiratorių. Vengti bereikalingo odos kontakto 

su šviežiu produktu. Jeigu šios medžiagos pateko į akis, jas išplaukite dideliu kiekiu 

vandens ir kuo greičiau kreipkitės į gydytoją. 

 

SAUGOJIMAS  

Laikyti sausoje patalpoje ne ilgiau kaip 2 metus (plastikinuose įpakavimuose), ir ne ilgiau 

kaip 1 metus (popieriniuose maišuose). 

Atkreipkite dėmesį į produkto aprašyme ir saugos duomenų lape nurodytus reikalavimus. 

 

LAIKYTI VAIKAMS NEPRIEINAMOJE VIETOJE. 

 

Mūsų rekomendacijos paremtos mūsų bandymais ir sukaupta patirtimi. Tačiau mes 

negalime įtakoti vietinių sąlygų ar darbų kokybės su panaudotu produktu, todėl negalime 

prisiimti atsakomybės. 


