
Kiilto erbjuder ett mångsidigt utbud av 
monteringslim och tätningsmassor för 
både inom- och utomhusbruk.  

Monteringslim 
och fogmassa

Lim- och tätning 
av diskbänk
KiiltoFix Masa
KiiltoFix Clear

Tätning av bänk-
skivor i kök
KiiltoFix Masa
KiiltoFix Clear

Tätning av fönster- 
och dörrkarmar
Acryl
KiiltoFix Masa
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Badrum

Limning av lister och 
dekorationer
KiiltoFix Premium
KiiltoFix Masa
KiiltoFix Rapid

Lim- och tätning av 
handfat och bänkskivor
KiiltoFix Masa
KiiltoFix Clear

Montering av 
spegel
KiiltoFix Premium
KiiltoFix Masa
KiiltoFix Clear

Tätning av kakelhörn 
och fogar
KiiltoFix Masa
KiiltoFix Clear

Montering av 
toalettstol  
KiiltoFix Masa
KiiltoFix Clear
KiiltoFix Premium

Limning av krokar och 
hållare 
KiiltoFix Premium
KiiltoFix Masa
KiiltoFix Clear
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•	 kan användas i områden där livsmedel            
hanteras (NSF certifierad)

•	 tätning för genomföringar i våtutrymmen 
•	 utmärkt för montering av glasblock
•	 montering och tätning av toalettstolar
•	 lämplig även för utomhusbruk, t.ex. vid            

takgenomföringar och fönsterbleck

MÅNGSIDIGT aNväNDbar
LIM OCH TäTNINGSMaSSa 

•	 bra initial hugg
•	 montering och tätning av toalettstolar
•	 limning natursten
•	 montering av spegel eller glas och fogning av 

glasplattor.  
•	 limning i båtar (OBS! ej för områden under 

vatten). 
•	 lämplig även för utomhusbruk

TraNSpareNT LIM- OCH 
TäTNINGSMaSSa

•	 högt initial hugg
•	 limmar lister, panelskivor, gips och andra dekorationer,                   

akustik- och inredningsskivor 
•	 låt torka 24 – 48 timmar innan belastning
•	 vattenbaserad
•	 lämplig för inomhusbruk

SNabbT vIDHäfTNINGSLIM

•	 tätning av olika konstruktioner 
•	 tätning och reparationer av sprickor
•	 vattenbaserad
•	 övermålingsbar
•	 lämplig för utomhusbruk om fogen övermålas

•	 ultimat initial hugg
•	 tål temperaturer mellan -40º - +100ºC
•	 lägsta användningstemperatur +1°C
•	 fukt- och kemikaliebeständig
•	 bra hugg även på fuktiga underlag 
•	 lämplig även för användning utomhus

KrafTfULL, eLaSTISK 
LIM- OCH TäTNINGSMaSSa 
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aKryLfOG
FÄRGER

        vIT GRå SvART BRUN BEIGE

TRANSPARENT

hugger
3 SeK

åTGåNG
8.9 x 8.9 mm triangelformad limsträng, 
ca. 7.3 m/patron

åTGåNG
5 x 5 m limsträng, ca. 12 m åTGåNG

5 x 5 mm limsträng, ca. 12 m 

åTGåNG: 5 x 5 mm limsträng, ca. 12 m

åTGåNG: 5 x 5 mm fogsträng, ca. 12 m 

Specialformat 
munstycke levereras 

med patronen.Sluthåll 
faSthet

10 000 kg/m2

initial
hugg

initial
hugg


