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KIILTO KERAFIX 
Kakellim  

 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE För montering av keramiska plattor på vägg inomhus. Kiilto Kerafix är 

även lämpligt för limning av polystyren- och PU-cellplast. 
  
MONTERINGSUNDERLAG Betong, tegel, fibercement- och gipsskiva. Underlaget ska vara torrt, 

sugande, dammfritt och stabilt. (Rätta stödkonstruktioner.) Underlaget för 
keramiska plattor kan även vara gammalt kakel eller homogen plast-
beläggning, om plattorna får vara utan fogning 5-7 dygn efter limningen. 
Sugande underlag förbehandlas med Keraprimer. I våtutrymmen ska 
tätskiktet göras med Kiilto K2 Tätskikt. 

 
EGENSKAPER * klart för användning 

* temporärt fuktbeständig 
* lätt att applicera 
* hög torrhalt 
* ej för monteringar som är ständigt i kontakt med vatten, t ex pooler.  

 
TEKNISKA DATA Huvudbindemedel styrenakrylatemulsion 

Förtunning vatten 
Spec.vikt 1,45 kg/l 
Brandfarlighet ej brandfarligt  
Temperaturkänslighet skyddas mot frost (limfogen tål köld) 
Lägsta läggningstemperatur +10°C 

 
DEFORMATIONS- 
UPPTAGNINGSFÖRMÅGA Klass 3 (SP metod 1910) 
 
ÅTGÅNG  0,5 - 2 m²/l, beroende på underlaget och plattorna  
 
TANDNING PÅ Platt typ     Tandning 
LIMSPRIDARE Slät baksida (kakel och mosaik) 4 - 6 mm 
 Nabbad baksida 8 - 10 mm 
 Räfflad baksida 8 - 10 mm 
  
ÖPPENTID 0 min (montering omedelbart) 
 
BEARBETNINGSTID 10 - 20 min, våtlimning 
 
REKOMMENDERADE Temperatur: rum, lim, beläggning +18...+20°C 
ARBETSFÖRHÅLLANDEN Underlagets fuktighet - betong max 4 vikts-% eller under 90% 

RF 
 
Vid montering bör underlaget, limmet och beläggningen ha rummets 
normala temperatur. 
Rådande omständigheter, som rummets temperatur, underlagets kvalitet 
och fuktighet inverkar kraftigt på torktiden. 
Våra rekommendationer kan därför enbart betraktas som riktgivande. 

 
 
      
 
 



 
 
 
 
 
BRUKSANVISNING Limmet appliceras på underlaget med otandad limspridare, varefter 

limmet jämnas ut med grovtandad limspridare. Bearbetningstiden är 10-
20 min. beroende på omständigheterna. Inom denna tid ska plattorna 
monteras.  
 

 Fogbredden ska vara minst 2 mm. Plattans läge kan justeras under ca 
15 min efter monteringen. Fogningen kan utföras tidigast 1 - 3 dygn efter 
montering. På täta underlag först efter 5 - 7 dygn. 

 
ARBETS- OCH Undvik onödig hudkontakt med färsk produkt. Sköljvattnet från verktygen  
MILJÖSÄKERHET  kan hällas i avloppet. Låt färska produktrester torka, en torkad produkt är 

soptippsdugligt. Till produkten finns ett separat säkerhetsdatablad och på 
produktetiketten finns anvisningar för hantering av produktrester. 

 
FÖRPACKNINGAR 1, 3, 10 och 15 l 
 
OBSERVERA SKYDDAS MOT FROST EJ BRANDFARLIGT 

 
Lagring max. 1 år på ett svalt ställe, ej under +1°C, i en tät tillsluten 
originalförpackning. Efter lång lagring bör limmet omröras före 
användningen. 
 
Våra anvisningar baserar sig på laboratorieprov och vår bästa kunskap.  
Vi kan dock inte kontrollera sakligheten och utföringen av limningsarbetet 
eller förhållandena på platsen, och kan därför inte heller ansvara för 
dem. 
 
I osäkra fall står fabrikens tekniska service till Er tjänst. 
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