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KIILTO KERAPID 
Snabbfästmassa för kakel, klinker och natursten 

 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE För plattsättning av kakel, klinker, natursten, minerit och lättbetong på 

PVC-, målarfärg-, kakel- och klinkerytor samt vanliga mineraliska ytor. 
Även till våtutrymmen som är behandlade med något av Kiilto 
Tätskiktsystem. 

 
UNDERLAG Ytorna bör vara rena och fria från damm.  Ett ej våtstarkt spackelskikt bör 

avlägsnas och torra sugande underlag primas. Golvvärme bör kopplas 
av 
ca. 1 dygn före plattsättning.  Då plattsättning sker på PVC-, målarfärgs- 
eller gamla kakelytor bör dessutom följande tas hänsyn till: 
* att ytan är tillräckligt stabil för plattsättning 
* att ytan sitter väl fast 
* att all fett, vax och annan smuts tvättas bort med Målartvätt eller  
   kristallsodalösning och sköljs noggrant väl.  När ytan torkat grovslipas 

    den vid  behov samt rengörs från slipdamm. 
 
EGENSKAPER * kan vidarebearbetas efter 2 timmar (sugande)  
    och 4 timmar (täta underlag) 

* frostbeständigt 
* fuktbeständigt  
* lämpligt för montering av kakel på kakel- och PVC-ytor 
* kan användas för avjämning av underlagets smärre ojämnheter före 
   plattsättning 
 * rekommenderas ej för ytor som är ständigt under vatten (t ex pooler) 

  * ej på spånskivor 
  * passar för värmegolv 
 
ÅTGÅNG Ca. 3 kg/m² med normaltandad spackel (tandhöjd 6 mm, bredd 6 mm, 

mellanrum 6 mm). 
Ca. 2 kg/m² med mosaikspackel (tandhöjd 4 mm, bredd 6 mm, 
mellanrum 6 mm). 

  
BEREDNING Kiilto Kerapid Snabbfästmassa 15 kg 

Vatten ca. 3,4 l 
Överdosering av vatten fördröjer härdningen. 

 
TEKNISKA DATA Typ: specialcement, kvartssand och plastbaserad 

pulver 
Kornstorlek: max 0,5 mm 

 
BEARBETNINGSTID Användning inom 45 min efter tillblandning vid +18°C 
 
REKOMMENDERADE Underlagets och omgivningens temperatur:  +18...+20°C 
ARBETSFÖRHÅLLANDEN Betongfukt: max 90 % RF 

 
Under arbetet bör underlagets, fästmassans och plattornas temperatur 
vara minst +10°C. 
 
 

      
 
 
 



 
 
 

 
 
 

BRUKSANVISNING Pulvret störs långsamt under ständig omrörning ner i kallt rent vatten tills 
en jämn massa bildas.   
Därefter appliceras fästmassa på underlaget med hårt tryck, använd 
otandad spackel.  Randstrykes sedan på ett område som kan bearbetas 
under 10 min.  Plattorna trycks hårt fast i underlaget och vrids 
omedelbart fast.  Plattornas läge kan korrigeras under ca 10 min. 
   

 Välj spackeltandningen så att vidhäftningsytan mellan fästmassa och 
kakel är minst 70% och mellan klinker 100% av den totala ytan. Massan 
skall förbrukas inom 45 min räknat från blandning med vatten. Lagda ytor 
kan vidarebearbetas efter 2 - 4 timmar. 

 
Fläckar bör omedelbart avlägsnas med vatten eller fuktig trasa.  En 
intorkad fästmassa kan endast avlägsnas mekaniskt. Fogning kan 
utföras 2 timmar efter plattsättning. På täta underlag dock först efter 5 
timmar.  Element- och skivväggarnas hörn, vägg- och golvplattornas 
fogar och andra rörelsefogar tätas med Kiilto Sanitetssilikon.   

 
HÄLSA- OCH  
MILJÖSÄKERHET  Färsk massa är alkalisk och irriterar hud och slemhinnor. Undvik onödig 

hudkontakt. Under blandning rekommenderas andningsskydd. Se 
gällande säkerhetsdatablad för detaljerade säkerhetsinstruktioner. 
Etiketten har information om hantering av produktavfall. 

    
 
FÖRPACKNING 5 kg plasthink och 15 kg säck 
  
OBSERVERA max. 6 månader i torra utrymmen från tillverkningsdatum 

  
Våra anvisningar baserar sig på laboratorieprov och vår bästa kunskap.  
Vi kan dock inte kontrollera sakligheten och utföringen av arbetet eller 
förhållandena på platsen, och kan därför inte heller ansvara för dem. 
 
I osäkra fall kontakta vår tekniska support. 
 
KIILTO OY KIILTO AB 
Teknisk avdelning Tel. 08-732 88 75 
Tel. +358 (0)207 710 100 

 
01/13 
 

 
 
 

Kiilto Kerapid 
 
  


