
KIVILIIM  

PÕHINEB PORTLANDTSEMENDIL SISALDAB 
PLASTIFIKAATOREID JA POLÜMEERE. 
 
Kiviliimi põhitoonid hall ja valge. Tellimisel toodetakse mineraalsete 
pigmentidega toonitud Kiviliimi UNINAKS värvipaleti alusel. 
Vastava tooni märge on kotil.  
NB! Toonitud müürisegu tehakse ainult ette tellimise alusel. 
 
KASUTUSALA ja OMADUSED 

 KIVILIIM on liimiv tsementsegu, mis on mõeldud igasuguste tehis –ja looduslike 
kivide ja plokkide, paigaldamiseks seintele, põrandatele, terrassidele, fassaadidele 
jne. 

 KIVILIIM on lühike tardumis- ja kivinemisaeg.  

 Kivinenult on KIVILIIM kuumakindel. 

 KIVILIIMi saab kasutada edukalt ka kiviseinte järelvuukimiseks. 
 Kasutamiseks sise- ja välistingimustes.  

 
ALUSPIND 

 KIVILIIMi võib kasutada betoonil, krohvil, niiskuskindlal pahtlil, kipsplaatidel, 
klinkerplaatidel, tellistel, plokkidel, vahtpolüstüreenil ja teistel kõvadel mineraalsetel 
pindadel. 

 
EELTÖÖD 

 Aluspind peab olema tolmust ja lahtistest osakestest puhas.  

 Tugevalt imavad aluspinnad töödeldakse nakkedispersiooniga, mida vajadusel veega 
lahjendatakse (Uninaks Nakkedispersioon).  

 Määrdunud kivid, plokid puhastada tolmust ja mustusest. 

 
SEGU ETTEVALMISTAMINE 

 Valada segunõusse 5,5-6 liitrit puhast leiget vett 25 kg koti kohta  

 (22 - 24% segu massist). 

 Seejärel lisada segupulber ja segada kuni segu on ilma tükkideta ja täielikult 
märgunud (vee kogus sõltub aluspinna poorsusest ja liimikihi paksusest).  

 Lasta segul umbes 3 minutit seista ja segada seejärel uuesti.  

 Valmissegu kasutatav kuni 4 tundi. 
 
TÖÖTAMINE KIVILIIM-MÜÜRIMÖRDIGA   

 Liimsegu  kantakse aluspinnale või kividele müürikellu või laia hammastusega 
pahtlilabida abil.  

 Normaalne segukihi paksus 5-10 mm.  

 Kivid suruda liimikihti ja eemaldada koheselt ülejääv või väljapressinud segu. 
Vajadusel kasuta kuiva harja. Tänu suurele liimaine sisaldusele on segu hilisem 
eemaldamine kividelt raskendatud.  

 Vuukida saab kive pärast segu tardumise algust.   

 Kivinemise aeg sõltub mördikihi paksusest, keskkonna niiskusest ja temperatuurist. 

 Kivinenud KIVILIIM on tugeva pinna  ja suure survetugevusega. 

 
PIIRANGUD, HOIATUSED 

 KIVILIIMiga töötamisel peab olema kivi, liimi ja õhu temperatuur üle +5 0C. 

 Toode sisaldab tsementi. Veega kokkupuutumisel  tekib leeliseline reaktsioon, mis 
võib tekitada naha ärritust. Segu silma sattumisel loputa kohe rohke veega. 
Täpsemad andmed toote ohutuskaardil.  

 
SÄILITAMINE 

 Kottides KIVILIIMi pulber hoida kuivas ruumis. Säilitamise aeg kuni 1 aasta.  

 
 


