
Kiillon valmistasoitteet tarjoavat laajan  
valikoiman tuotteita erilaisiin kodin  
tasoitustarpeisiin.

Valmis-
tasoitteet



• monikäyttöinen
• naarmujen ja max. 5 mm:n kolojen 

täyttöön
• ylitasoitukseen max. 3 mm:iin asti
• hiottavissa 2–3 h kuluttua tasoituksesta, 

lopullinen kuivumisaika 2–3 h/mm
• voidaan maalata tai tapetoida päälle

KEVYTTÄYTTEINEN HARMAA  
YLEISTASOITE KUIVIIN SISÄTILOIHIN

Kiilto Medium

• naarmujen ja pienten kolojen tasoituk-
siin seinissä ja katoissa

• ylitasoitukseen max. 2 mm:iin asti
• hiottavissa 2-3 h kuluttua tasoituksesta, 

lopullinen kuivumisaika 2-3 h/mm
• voidaan maalata tai tapetoida päälle
• tarttuu myös maalatulle pinnalle

HIENO, KEVYTTÄYTTEINEN VALKOINEN 
VIIMEISTELYTASOITE KUIVIIN  
SISÄTILOIHIN

Kiilto Fine

pakkaus 400 ml

pakkaus 400 ml 

VIIMEISTELYSILOTE

REMONTTISILOTE

2-3  
h/mm

2-3 h

max 
2 mm

2-3  
h/mm

2-3 h

PAINTABLEmax 
3 mm

max 
5 mm

PAINTABLE



Kiilto Medium

Kiilto Fine

• naarmujen ja pienten kolojen täyttöön
• kuivumisaika 1–2 h 
• voidaan maalata tai tapetoida päälle
• soveltuu myös puulle, esim. ovien karmit  

ja ikkunat
• tarttuu myös maalatulle pinnalle

NOPEASTI KOVETTUVA VALKOINEN 
VIIMEISTELYTASOITE KUIVIIN  
SISÄTILOIHIN

Kiilto Quick

pakkaus 250 ml

• isompiin max. 25 mm:n täyttöihin
• hiottavissa 2–3 h kuluttua tasoituk-

sesta, lopullinen kuivumisaika  
1-2 vrk

KARKEA HARMAA TÄYTTÖTASOITE 
KUIVIIN SISÄTILOIHIN

Kiilto Max

VIIMEISTELYSILOTE

REMONTTISILOTE

VALKOINEN PIKASILOTE

TÄYTTÖSILOTE

pakkaus 400 ml

2-3  
h/mm

2-3 h
max 

25 mm

1-2  
h/mm

1-2 h

PAINTABLEmax 
1 mm

HELPPOKÄYTTÖINEN,
PEHMEÄ PAKKAUS



• seiniin ja kattoihin sisällä
• harmaa
• max. 2 mm kerros
• kuivumisaika 1-2 h/mm

KIPSIKARTONKILEVYN  
SAUMANAUHAN KIINNITTÄMISEEN

Kiilto J

• helppo hioa, maalin tai tapetin alle
• seiniin ja kattoihin sisällä
• max. 2 mm kerros
• kuivumisaika 1-2 h/mm
• tarttuu myös maalatulle pinnalle

HIENO, KEVYTTÄYTTEINEN 
VALKOINEN VIIMEISTELYTASOITE

Kiilto LF

pakkaukset 3 l ja 10 l

pakkaukset 3 l ja 10 l

NAUHOITUSTASOITE

KEVYT HIENOTASOITE

1-2  
h/mm

max 
2 mm

1-2  
h/mm

PAINTABLEmax 
2 mm



Kiilto J

• seiniin ja kattoihin sisällä
• ylitasoitus max. 3 mm kerros,  

kolot max. 5 mm
• kuivumisaika 2-3 h/mm
• voidaan käyttää myös kipsilevyn 

saumanauhan kiinnitykseen
• voidaan maalata tai tapetoida päälle

KEVYTTÄYTTEINEN  
HARMAA YLEISTASOITE

Kiilto LM

Kiilto LF

• seiniin ja kattoihin sisällä,  
myös märkätiloihin

• voidaan vedeneristää ja laatoittaa
• vihertävä
• ylitasoitus max. 3 mm kerros, 

kolot max. 10 mm
• kuivumisaika 2-3 h/mm

KOSTEUDENKESTÄVÄ  
YLEISTASOITE

Kiilto LW

pakkaukset 3 l ja 10 l

pakkaukset 3 l ja 10 l pakkaukset 3 l ja 10 l

pakkaukset 3 l ja 10 l

NAUHOITUSTASOITE

KEVYT HIENOTASOITE

KEVYTTASOITE

KEVYT 
MÄRKÄTILATASOITE

2-3  
h/mm

max 
3 mm

max 
5 mm

2-3  
h/mm

max 
3 mm

max 
10 mm



Valmistasoitteet sopivat hyvin tapetointipohjaksi, 
koska ne ovat pinnaltaan sileitä, niitä on helppo 
levittää tasoituslastalla ja työnaikaiset epätasaisuudet 
on helppo hioa. Kipsilevyjen saumat nauhoitetaan 
saumanauhalla ja Kiilto J Nauhoitustasoitteella. 

Kuivunut tasoitepinta hiotaan sileäksi ja pohjamaa-
lataan ennen tapetointia. Pohjamaalin annetaan 
kuivua vähintään seuraavaan päivään asti. 

Maalitehtaat suosittelevat tapetoinnin alle himmeää 
akrylaattipohjamaalia.

TAPETIN ALLE



VINKKEJÄ TASOITTAMISEEN

TYÖSKENTELYSTÄ

Kiilto valmistasoitteilla tasoitat helposti ja nopeasti. 
Tasoitteet tarttuvat hyvin alustaan, kuivuvat nopeasti 
ja niitä on helppo hioa. 

Ota tasoitetta pieni määrä koko lastan leveydelle ja 
levitä seinälle. Voit tasoittaa myös osissa.  
Lastasta jäävät jäljet voi hioa kuivana.  

Varo liian karkean hiomapaperin käyttöä.  
Sopiva hiomapaperin karkeus on 100-150.

PESUOHJEET

Pese työvälineet vedellä heti käytön jälkeen.



www.kiilto.com

Kiilto R soveltuu esim. maalatun 
lasikuitutapetin tasoitukseen.

• maalatun lasikuitutapetin  
tasoitukseen

• voidaan käyttää kipsilevyn  
saumanauhan kiinnittämiseen

• seiniin ja kattoihin
• kuivumisaika 2-3 h/mm  

(maksimikerrospaksuus  
3 mm/kertalevitys)

TELATTAVA VALMISTASOITE

Kiilto R pakkaus 10 l

TELATTAVA 
UUTUUS!

2-3  
h/mm

max 
3 mm


