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KIILTO KL 
     Fiberförstärkt väggspackel 

 
 
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE Kiilto KL är ett cementbaserat, fiberförstärkt väggspackel för avjämning 

av aggregerade väggar och som ska användas i samband med 
glasfibernät. Lämpligt att använda i våtrum för avjämning av väggar 
innan tätskikt och plattsättning. Lämpligt även för ytterväggar och 
socklar som behöver spacklas innan målning. Idealisk för att användas 
med glasfibernät för att förstärka väggar av murverk.   

 
UNDERLAG Ytorna som ska spacklas ska vara fasta, rena och fria från damm. 

Torra ytor måste förfuktas innan spackling. Nästa spackelskikt får 
appliceras först när den tidigare har genomhärdat. Den tidigare ytan 
bör slipas före ny applicering. Om arbetet sker utomhus, skydda ytan 
mot direkt solljus och vind.  
 

EGENSKAPER  
 - M1-klassificerad för byggmaterial enl. EN 998-1:2003 standard. 
 - Vattenfast 
 - Grå färg 
 - Lägsta användningstemperatur +5ºC 
 - Rekommenderas inte för konstruktioner som ständig är under vatten  
   (t.ex. pooler)  
  
TEKNISKA DATA Typ polymer-cement-sand baserat pulver 

Kornstorlek max. 1,5 mm 
Skikttjocklek  Vid helspackling 3-10 mm 

  Vid ilagning 3-15 mm 
  

ÅTGÅNG 1 mm/m², kräver ca. 1,5 kg pulver 
 

BLANDNINGS- 4,2 - 4,8 l vatten 
FÖRHÅLLANDE 20 kg Kiilto KL pulver 
 
BEARBETNINGSTID 2 - 3 timmar (+18ºC) 
  
REKOMMENDERADE Rummets och underlagets temperatur +18...+20°C 
ARBETSFÖRHÅLLANDEN Underlagets fuktighet - betong < 90% RF 

 
BRUKSANVISNING Kiilto KL spackelpulver strös succesivt ner i svalt (+18-20ºC) rent vatten 

under kontinuerlig omrörning tills en smidig massa bildas. Låt massan 
mogna 10 - 15 minuter och rör sedan om ordentligt igen. Kiilto KL kan 
appliceras med en spackelspruta eller för hand med en stålspackel. 
Ytan kan vara flytande. Vid användning av Kiilto Armeringsmatta ska 
den bäddas in i det nylagda spacklet. Avjämna ytan med en 
stålspackel. När första skiktet har härdat kan nästa skikt appliceras. 
Under torra förhållanden, kan härdningen påskyndas genom att spraya 
med vatten.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

TORKNINGSTID ca 1 - 3 dagar (+18ºC). Torktiden beror på skikttjocklek, temperatur 
samt luftfuktighet. 

 
FÖRPACKNING 20 kg säck 
 
MILJÖ- OCH SÄKERHET Färsk massa är alkalisk och irriterar hud och slemhinnor. Undvik 

onödig kontakt med huden. Andningsskydd rekommenderas vid 
blandning och slipning av den putsade ytan. Se separat 
säkerhetsdatablad för detaljerade säkerhetsinstruktioner.  

 
LAGRING Förvaras torrt. Hållbarhet för oöppnad förpackning i torrt utrymme är 

max 12 månader från tillverkningsdatum.  
 
YTTERLIGARE INFORMATION 
 Ovanstående rekommendationer är baserade på vår egen forskning 

och den bästa tillgängliga kunskap som finns. De lokala 
arbetsförhållanden och arbetsmetoder kan variera och är utanför vår 
kontroll. Vi kan därför inte hållas ansvariga för själva arbetet på plats.  

 
 Om det är några problem – kontakta vår tekniska avdelning 
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