
KIILTO UUE KOOSTISEGA 
VALMISPAHTLID  

kiilto.ee

LIHTNE PEALEKANTAVUS JA HEA 
LIHVITAVUS

TÖÖPROTSESS

Kiilto valmispahtlitega saad seinad ja laed siledaks lihtsalt ja kiiresti. Pahtlid nakkuvad 
hästi aluspinnaga, kuivavad kiiresti ja neid on lihtne lihvida. 

Võta väike kogus pahtlit kogu pahtlilabida laiuses ja kanna aluspinnale. Pahtlitega võid 
teha ka kohtparandusi. Pahtlilabida jäljed lihvi peale pahtli kuivamist. 

Väldi liiga kareda lihvimispaberi kasutamist. Sobiv karedus Kiilto valmispahtlite jaoks on 
nr 120-180. 

TAPEEDI ALUSPIND

Valmispahtlid sobivad hästi tapeedi aluspinnaks, sest lõpptulemus on piisavalt sile, paht-
leid on lihtne peale kanda ja töö käigus tekkinud ebatasasused on lihtne maha lihvida. 
Kipskartongplaatide vahelised vuugid kaetakse Kiilto J vuugilindipahtliga ja paberist 
vuugilindiga.

Kuivanud pahtlipind lihvitakse siledaks ja kruntvärvitakse enne tapeetimist. Kruntvärvil 
lastakse kuivada vähemalt 1 ööpäev enne tapeetimistöödega alustamist. 
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Kiilto Fine viimistluspahtel
 
Eriti peeneteraline 
viimistluspahtel seinte ja 
lagede pahtelduseks kuivades 
siseruumides. Nakkub ka värvitud 
pindadele.

• kriimustuste ja väikeste aukude 
parandusteks

• valge
• lauspahtelduseks max 2 mm 

paksuse kihina
• võib üle värvida või tapeetida
• kulu 0,4 m²/tuub/mm
• kuivamisaeg 2-3 h/mm
• pakend: 400 ml

Kiilto Quick kiirpahtel
 
Kiiresti kuivav eriti peeneteraline 
viimistluspahtel seinte, lagede ja 
konstruktsioonide puidust osade, 
nagu näiteks aknaraamide ja 
ukselengide pahteldustöödeks 
kuivades siseruumides. Nakkub ka 
värvitud pindadele.

• kriimustuste ja väikeste aukude 
parandusteks

• valge
• lauspahtelduseks max 1 mm 

paksuse kihina
• võib üle värvida või tapeetida
• sobib puitpindade pahtelduseks

siseruumides
• kulu 0,2 m²/tuub/mm
• kuvamisaeg 1-2 h/mm
• pakend: 400 ml

Kiilto Max täitepahtel
 
Kasutusvalmis täitepahtel suurte 
aukude ja seinte ning lagede 
üle pahteldamiseks kuivades 
siseruumides. 

• sobib ka sügavate, max 25 mm 
aukude täitmiseks

• hall
• vähekahanev
• kulu 0,4 m²/tuub/mm
• kuivamisaeg 2-3 h/mm
• pakend: 400 ml

Kiilto XM heade täiteomadustega viimistluspahtel
 
Kergpahtel kuivade ruumide seinte ja lagede viimistlemiseks 
enne värvimist ja tapeetimist. Sobib peale kandmiseks nii 
pahtlipritsiga kui käsitsi.

• kihi paksus 3 mm, kohttasandus max 5 mm
• kaalult kerge, väike kulu
• hõlpsasti lihvitav
• kulu 1 kg/m²/mm
• kuivamisaeg u. 2-3 h/mm
• pakend: 15 kg

Kiilto XF viimistluspahtel
 
Kergsideainel pahtel kuivade ruumide seinte ja lagede 
viimistlemiseks enne värvimist ja tapeetimist. Sobib peale 
kandmiseks nii pritsiga kui käsitsi.

• väga sile valge pind
• kihi paksus max 2 mm
• väike kulu, sisaldab kergsideainet
• väga hästi lihvitav
• kulu 1 kg/m²/mm
• kuivamisaeg u. 2-3 h/mm
• pakend: 15 kg

Kiilto Medium remondipahtel
 
Kasutusvalmis universaalpahtel 
seinte ja lagede tasandamiseks 
kuivades siseruumides. Nakkub 
hästi ka värvile. Sobib ka 
kipskartongplaadi vuugilindi 
kinnitamiseks. 

• mitmeotstarbeline
• helehall
• kriimustuste ja max 5 mm 

aukude täitmiseks
• lauspahtelduseks max 3 mm 

paksuse kihina
• võib üle värvida või tapeetida
• kulu 0,4 m²/tuub/mm
• kuivamisaeg 2-3 h/mm
• pakend: 400 ml

Kiilto J vuugilindipahtel
 

Valmispahtel kipskartongplaadi vuugilindi ning 
nurgaprofiilide kinnitamiseks ja üle pahteldamiseks 
kuivade siseruumide seintel ja lagedel. Sobib peale 
kandmiseks nii käsitsi kui vuugilindiseadmega. 

• valge, täitva koostisega
• ka viimistluspahtelduseks enne värvimist või tapeetimist
• täitevõime max 2 mm
• kulu 1,6 kg/m²/mm
• kuivamisaeg u. 1-2 h/mm
• pakend: 3 l, 10 l

Kiilto E kergsideainel peenpahtel
 

Peeneteraline, hea täitevõimega kergsideainel 
valmispahtel kuivade ruumide seinte ja lagede 
viimistluseks enne värvimist või tapeetimist. Pahtel sobib 
hästi väikeste aukude (nt kruvipead) ja kriimustuste 
parandusteks ning viimistlustasanduseks.

• lõppviimistluseks, ka värvitud pindadele 
• valge
• lihtne peale kanda ja lihvida
• tera suurus 0,2 mm
• täitevõime max 3 mm
• kulu 1 kg/m²/mm
• kuivamisaeg u. 2-3 h/mm
• pakend: 3 l, 15 l

Kiilto LM kergpahtel
 

Kergsideainel valmispahtel kuivade siseruumide seinte ja 
lagede viimistluseks enne värvimist või tapeetimist. Võib 
kasutada ka kipskartongplaadi vuugilindi kinnitamiseks ja 
üle tasandamiseks. 

• hea täitevõimega, kihipaksus max 4 mm 
• vähekahanev
• helehall
• pealekantav pahtlilabida ja rulliga
• ka klaaskiudtapeedi üle tasandamiseks
• võib üle värvida või tapeetida
• tera suurus 0,2 mm
• kulu 1,2 kg/m²/mm
• kuivamisaeg u. 1-2 h/mm
• pakend: 3 l, 10 l

Kiilto LW niiskuskindel kergpahtel
 

Niiskuskindel valmispahtel kuivade ja märgade ruumide 
seinte ja lagede pahtelduseks. Sobib hüdroisolatsiooni 
aluspinnaks ja üle pahteldamiseks, keraamilise plaadi 
ja värvi aluspinnaks ning kipskartongplaadi vuugilindi 
kinnitamiseks kuivades ja märgades ruumides. 

• hea täitevõime, max 4 mm
• lihtne lihvida
• kulu 1,1 kg/m²/mm
• kuivamisaeg u. 1-2 h/mm
• pakend: 3 l, 10 l


