
PÕRANDAKATTESÜSTEEM
• Vinüülkatted ja -plaadid • Linoleum 
• LVT (Luxury Vinyl Tiles)
• Tekstiilkatted ja plaatvaibad



Kiilto Airi 
põranda-

puhastusvahend

Kiilto Lattia 
põrandavaha

Kiilto Koti
universaalne 

üldpuhastusvahend

PÕRANDAKATTE-
SÜSTEEM

Kiilto Start Primer 
nakkedispersioon

Kiilto  
isetasanduv segu

Kiilto Extra 
dispersioonliim, 

linoleum, PVC, 
tekstiilkatted

Kiilto 
M1000 ECO 

akrüüldis-
persioonliim, 

linoleum, PVC, 
tekstiilkatted

Kiilto Floor Plus 
dispersioonliim,

LVT katted

Kiilto Grip fiksaatorliim 
plaatvaiba kinnitamiseks

Kiilto Pro Grip vedel 
fiksaatorliim plaatvaiba 
kinnitamiseks

Liistude 
kinnitamiseks: 
Kiilto Premium 
montaažiliim

BETOONALUSPIND

Kiilto Fix Primer 
nakkedispersioon

Kiilto Tex Floor
tekstiilkatete 
kinnitamiseks



Vajad järgnevaid Kiilto tooteid...

NAKKE 
PARANDAMISEKS 
ENNE TASANDAMIST

ALUSPINNA
TASANDAMISEKS

Kiilto Start Primer 
nakkedispersioon

Kiilto põrandakattesüsteem sisaldab tooteid aluspõranda 
ettevalmistamiseks, tasandamiseks ning põrandakatete kinnitamiseks.

Kiilto 97 DF
peentasandussegu

Kiilto Kestonit Optio
isetasanduv 

põrandasegu

Kiilto Eeasyrapid DF
kiire viimistlus-
tasandussegu

Kiilto Plan Universal
isetasanduv

pumbatav tasandussegu

KATETE 
KINNITAMISEKS

Kiilto M 1000 ECO
akrüül-

dispersioonliim

Kiilto Grip
fiksaatorliim

Kiilto Pro Grip
vedel fiksaatorliim

Kiilto Extra
dispersioonliim

LIISTUDE 
KINNITAMISEKS

Kiilto Akva Contact
veebaasil kontaktliim

Kiilto Tixo
lahustibaasil 
kontaktliim

PUHASTAMISEKS

Kiilto Floor Plus
dispersioonliim

Kiilto Premium
tugeva algnakkega

montaažiliim

Kiilto Fix Primer
nakkedispersioon

Kiilto Tex Floor
põrandaliim

Kiilto Fiberflex DF
fiiberkiududega

tasandussegu

Kiilto Airi 
põranda-

puhastusvahend
100% lõhna- ja
värvainevaba

Kiilto Lattia 
põrandavaha

Kiilto Koti
universaalne 

üldpuhastusvahend



Betoonaluspind krunditakse enne tasandamist 
Kiilto Start Primer või Kiilto Fix Primeriga. 

imejaga. 

1. Aluspõrand peab olema puhas ja tugev. 
Tsemendiliim, värvilaigud, liimijäägid jms mustus 
eemaldatakse lihvimismasinaga. Põrand 
harjatakse ja puhastatakse hoolikalt tolmu-

2. Aluspõranda laustasandamiseks sobivad Kiilto 
Kestonit Optio, Kiilto Fiberflex, Kiilto 97 DF, Kiilto 
Plan Universal tasandussegud. Vala nõusse vajalik 
kogus puhast vett ning lisa tasandussegu pulber 
leigesse vette pidevalt segades, kuni moodustub 
ühtlane mass. Lase massil seista u. 5 min, seejärel 
sega enne tasandustööde alustamist veel korra.  

3.  Põrand tasandatakse kihipaksusest sõltuvalt 
sobiva tasandusseguga. Tasandusmass kantakse 
ühtlase kihina põrandale laia terasliibiga. 
Tasanduskihi kuivamise kiirendamine nt. 
soojapuhuri või ventilatsiooni abil võib põhjustada 
pragude teket. Kohtparanduste jaoks õhukese 
kihina sobib Kiilto Easyrapid DF kiire põrandapahtel.

4.   Lihvi kuivanud tasandussegu pind liivapaberi 
või lihvimiskiviga karedusega 60-80. 

5.  Eemalda tolm tolmuimejaga. Kui katte 
paigaldamine ei toimu kohe, kaitse tasandatud 
pind näiteks ehituskilega või Kiilto Care 
järelhooldusainega. u. 10 cm ulatuses teise peale. 

6.  Aseta põrandakattepaanid valguse suunas 
paigale. Jäta vuuk võimalikult vähe nähtavale 
kohale. Vuugi lõikamiseks asetatakse paan 

7.  Aseta metalljoonlaud üksteise peal olevate 
põrandakattepaanide peale. Lõika terava noaga 
piki serva läbi mõlema paani. 

8.  Eemalda ettevaatlikult üleliigsed põradakatte 
ribad. 

9.  Märgi pliiatsiga paanidele jooned paanide 
kokkupanemise lihtsustamiseks.

10. Tõsta ühest otsast paanid üles ja tõmba 
pooleldi lahti. Puhasta paanide aluspind. 

11. Kanna liim hambulise liimikammiga 
ühtlaselt kogu pinnale. Lase liimil mõni minut 
kuivada. Mittepoorsete katete puhul lastakse 
liimil kuivada sõltuvalt töötingimustest ja liimi 
tüübist u. 20 min enne paanide kinni vajutamist. 
Kuivamist võib kiirendada vajutades paani 
aluspinna värske liimi sisse ja tõstes selle üles. 

12. Kanna liim aluspinnale alates paanide 
murdekohast  nii, et liimijälg on tõmmatud 
võimalikult otse.



13.  Lase paanid ühekaupa alla liimiga kaetud 
pinnale. 

14.  Aseta paanide ääred kokku. Hõõru katet 
vuugi kohal nii, et vuuk oleks ühtlane ja tihe. 

15.  Tõsta paanide teine pool üles nii, et liimijälg 
tuleb nähtavale. 

16.   Kanna liim kogu aluspinnale. Paanide 
murdekohal kantakse liim eelmise liimivuugiga 
kokku. 

17.  Lase paanid ühekaupa alla liimiga kaetud 
pinnale. 

18.  Aseta paanide ääred kokku. 

19.  Pliiatsiga tõmmatud jooned lihtsustavad 
paanide paigaldamist. Värsked liimiplekid 
eemaldatakse veega, kuivanud liimiplekid võib 
eemaldada tugevalt leeliselise pesuvahendi või 
ksüleeniga.

20.  Hõõru katet vuugi kohal nii, et vuuk oleks 
ühtlane ja tihe. Hõõru paanid põrandale kinni 
keskelt äärte suunas ja kontrolli, et paanide alla ei 
jääks õhumulle. 

Plastpõranda hooldamiseks 
soovitame Kiilto Airi 
põrandapesuvahendit ja 
Kiilto Koti üldpuhastusvahendit.


