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KIILTO LINK
Kuivades betooni maht kahaneb ja eelk ige uuel betoon-

p randal v ivad kahenemispraod olla halvemal juhul 

mitme millimeetri laiused. Kiilto Link pinnakattes steem 

arvestab t endatult betooni kahanemisest tingitud 

deformatsioonidega ja vähendab seega plaatide 

lahtituleku ohtu.

Betooni kahanemine suurendab 

plaatide lahtituleku ohtu.

Kiilto Link i elastne kiht kompen

seerib deformatsioonid ja t kestab 

plaatide lahtitulekut.

KIILTO LINK

Sammum ra summutuss steem kuivadesse ruumidesse, plaatide

v i alus e liimitava laudparketi alla. T stab konstruktsiooni ainult 3 mm.

Kiilto dB Stop m rasummutuss steemi abil saavutatakse alljärgnevad väärtused, 

mida t endavad VTT katsed:

Keraamiline plaat ΔL 13 dB
Katsearuanne VTT-S-00882-14

Laudparkett ΔL 14 dB
Katsearuanne VTT-S-00883-14

Sobib ka p randak ttega p randale.

Kiilto dB Stop m rasummu-
tuss steemi pai aldamise 
video

KIILTO dB STOP



TOO E Kiilto
Floorfix DF

Kiilto 
Lattialaasti DF

Kiilto
Saneerauslaasti

Kiilto
Kerapid DF

SE U AMM 6 X 6 X 9

• • 4 kg / m2 4 kg / m2

SE U AMM 9 X 9 X 12

4,3 kg / m2 4,3 kg / m2 4,3 kg / m2 4,3 kg / m2

SE U AMM 10 mm

4,5 kg / m2 4,5 kg / m2 • •

SE U AMM 12 mm

5 kg / m2 5 kg / m2 • •

1. Kruntida tasandatav poorne aluspind Kiilto 
Start Primeriga, mida on lahjendatud veega 
vahekorras 1:4.

2. Tasandada p randat näiteks p randa
tasandusseguga Kiilto TopPlan DF.

3. P randak ttega p randatel kasutatakse 
näiteks tasandussegu Kiilto Lattialämmitys-
tasoite DF. Kui p randa pindala on alla 10 m2 , 
siis v ib ka p randak ttekaabli tasandada 
seguga Kiilto Fiberflex DF.

8. Deformatsioonivuukide tegemiseks 
sobivad tooted KiiltoFix Masa v i Kiilto 

1. Uusehitusobjektidel ja värskel betoonil 
v ib elastse kihi tegemiseks kasutada too-
det Kiilto Link. Aluse kruntimiseks kasutada 
toodet Kiilto Keraprimer, mida on lahjendatud 
veega vahekorras 1:1.

2. Kanda Kiilto Link pinnale htlase kihina, 
t mmates 3 mm segukammiga materjaliriba 
suunas. Kulunorm on 1 kg / m2, mis annab 
kuivkelme paksuseks 0,5 mm.

4. Kruntida plaaditav poorne aluspind 
niisutamise teel v i Kiilto Start Primeriga, 
mida on lahjendatud veega vahekorras 1:4.

5. Laotada Kiilto Floorfix DF v i Kiilto Lattia-
laasti DF aluspinnale pool mara segukam-
miga (10 mm). Väiksema segukammi v i Kiilto 
plaatimissegu kasutamise korral soovitame 
segu kahepoolset laotamist.

6. Asetada p randaplaat värskele paigal-
dussegule. Vältida segu liigset tungimist 
vuukidesse.

7. Kui paigaldussegu on kuivanud, siis tuleb 
p randat vuukida Kiilto 

. Kiilto Floorfix DF kuivamisaeg on 
poorsel alusel 16 tundi ja Kiilto Lattialaasti 
DF-il 5 tundi.

3. Kui toode on kuivanud, v ib hakata plaate 
paigaldama. Tingimustest olenevalt v ib 
selleks kuluda 6 1  tundi.

Suurte plaatide paigaldamiseks kasutatakse spetsiaalset kinnitusviisi ja paigaldussegusid. See 

tööjuhend käsitleb suuri keraamilisi plaate, mille suurus on 300 x 300 mm v i rohkem.

ALUSPINNALE ESITATAVAD N UDED
Suurte keraamiliste plaatide aluspind peab olema piisavalt sirge ja tasane. Plaatimise aluspinna lubatud k rvalekalded (SisäRYL 

013) tohivad olla p randatel +/- 3 mm / 000 mm ja seintel +/- 4 mm / 000 mm, kui plaadi suurus on < 400 mm. Kui plaadi 

suurus on ≥ 400 mm, siis on lubatud k rvalekalle +/-  mm / 000 mm.

Aluspind peab olema puhas, tugev ja liikumatu. Uutelt betoonalustelt tuleb eemaldada tsemendipiim ja plaaditava pinna 

kavandamisel tuleb v tta arvesse aluse kuivamisel tekkivat kuivamiskahanemist.

PAI ALDUSSE U KATTEV IME
Mida suurem on plaadile rakenduv koormus, seda olulisem on, et paigaldussegu kasutatakse piisavas koguses.

P randate plaatimisel peab paigaldussegu kattev ime olema 80 90% (SisäRYL 013). Suurtel p randatel peab plaatide kahjus-

tumise vältimiseks kattev ime olema 100%. Paigaldussegu peab nakkuma korralikult alusega ja katma htlaselt plaadi p hja.

Suure koormusega ruumides ja välistingimustes on hea nakkumine alus  ja plaadip hja vahel eriti oluline. Hea 

nakkumise saavutamiseks v ib kasutada nn kahepoolset segu laotamist.

1. Remondiobjektidel saab sammum ra iso
latsiooni parandada Kiilto dB Stopiga. L igata 
Kiilto dB Stopi lehest u 50 mm laiused ribad 
ja kinnitada need Kiilto M1000 ECO liimiga 
seinte äärtesse ja muudele v imalikele liite
kohtadele, näiteks postidele.

2. Kinnitada dB Stopi lehed Kiilto M1000 
ECO liimiga, kasutades nn tellis m

3. Plaatida p rand järgmisel päeval näiteks 
Kiilto Floorfix DF-iga

1. Kruntida tasandatav poorne pind kiir
remondiseguga Kiilto Kerapid DF 1-
mm paksuse htlase kihina.

2. Tasandada p rand välistingimustesse 
sobiva p randatasandusseguga, näiteks 
Kiilto Maxirapidiga.

3. Kruntida poorne plaatimisaluspind 
veega niisutamise teel.

4. Laotada Kiilto Floorfix DF v i Kiilto Lattia-
laasti DF aluspinnale pool mara segukam-
miga (10 mm).  Väiksema segukammi v i 
Kiilto plaatimissegu kasutamise korral soovi
tame segu kahepoolset laotamist.

5. Asetada p randaplaat värskele paigal-
dussegule. Välistingimustes on segu soovi
tatav kattev ime 100%. Vältida segu liigset 
tungimist vuukidesse.

6. Kui paigaldussegu on kuivanud, siis tuleb 
p randat vuukida Kiilto 

. Kiilto Floorfix DF-i kuivamisaeg on 
poorsel alusel 16 tundi ja Kiilto Lattialaasti 
DF-il 5 tundi.

7. Deformatsioonivuukide tegemiseks 
sobivad tooted Kiilto Masa v i Kiilto 

.


