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100 puhasvalge

KIILTO VUUGITÄIDIS

Veekindel vuugitäidis kahhel- ja klinkerplaatide
vuukimiseks nii põrandatel kui ka seintel.

KIILTO SANITAARSILIKOON
Hallitusvastane, lõhnatu ja neutraalne silikoon kasutamiseks nihkevuukides ja tihendamisel. Sobib sise- ja välistingimustesse.

(Ainult sanitaarsilikoon)

KIILTO PRO SILIKOON
Puhasvalge, hallitusvastane, äädikahappega silikoon keraamiliste plaatide nihkevuukide 
tihendamiseks, seina ja põranda liitekohtade ning erinevate materjalide läbiviikude 
tihendamiseks märgades ruumides.

• vuugi laius 1-6 mm
• sise- ja välistingimustesse
• kulu 0,5-1,5 kg/m² sõltub vuugi suurusest
• vett ja mustust hülgav
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UUS

• vuugi laius 2-12 mm
• lihtne kasutada, kiirelt pestav
• sise- ja välistingimustesse
• vett ja mustust hülgav

M41 keskmine hall

M44 tumehall

M48 söehall

• vuugi laius 1-10 mm
• suurepärane vastupidavus kulumisele, kemikaalidele ja mustusele
• veekindel
• professionaalseks kasutamiseks

Printimisest tulenevate tehniliste põhjuste tõttu võivad värvitoonid tegelikust tootest erineda.

Kiiresti kuivav vuugitäidis klinkerplaatide ja kivi vuukimiseks
põrandatel.

Esimene M1 klassifitseeritud sanitaarsilikoon märgadesse ruumidesse. Lõhnatu, neutraalne 
ja sisaldab hallitusvastaseid aineid. Nihkevuukidesse ja tihendamiseks. Suurepärased pealekandmis- 
ja silumisomadused. Sobib ka välistingimustes kasutamiseks.

2- komponentne epoksüvaigul põhinev vuugitäidis on mõeldud keraamiliste plaatide 
vuukimiseks seintel ja põrandatel sise- ja välistingimustes. Loob veekindla ühenduse  
ning on kulumis ja kemikaali kindel. Sobib ka keraamiliste plaatide paigaldamiseks.

liiklusvalge



www.kiilto.ee

KIILTO KLIENDITEENUS

Aitame Teid õige toote valimisel ja õigete töötingimuste ja -meetoditega
seotud küsimustes.

Tööpäevadel 8:30 - 16:30

Klienditeenindus, tel. 603 1900
info.ee@kiilto.com

Vaata videot Kiilto vuugitäidise kasutamisest  >>

Vaata videot Kiilto põrandavuugitäidise kasutamisest  >>

Vaata videot Kiilto epoksü-vuugitäidise kasutamisest  >>

Vuugitäidiste ja silikoonide värvinäidistega saate tutvuda ehituspoodides üle Eesti.

NÄPUNÄITED KASUTAMISEKS 
• Alati järgige veekogust ja kuivamisaega.
• Glasuurimata plaate niisutage enne vuugitäidise pealekandmist.
• Valevuukidega plaatide vuukimisel lisada Kiilto vuugitäidisesse  

Kiilto Strong  vuugitugevdusvahendit.
• Alati järgige tootja juhiseid, nt looduskivide ja voolukivide vuukimisel.
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