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Pomalé šíření plamene—(IMO FTPC, část 5)

Kouř a toxicita—(IMO FTPC, část 2)

Kiilto Fireflex 

Unitex SF / Unitex SL 

Jednosložková akrylová těsnící hmota navržená 
pro lodní průmysl. Elastické těsnění všech kon-
strukcí a penetrace spár.Vhodné pro lepení 
skelné a minerální vlny. 

Požární  ochrana 
—(IMO FTPC, část 1) 

Tyto produkty vyhovují standardům: 

Kontaktní lepidla na bázi polychloroprenu . 
Neobsahují toluen. 
Mají dobrou pevnost a vysokou tepelnou odol-
nost. 

Kiiltoflex K 

Kiiltoflex K je sylilem modifikovaná polymerová 
těsnící a lepící hmota. Vysoce elastická a při-
lnavá. Má vynikající přilnavost k široké škále 
materiálů. 

Kiilto Fireproof 

Anorganické, protipožární lepidlo.  
Pro lepení skelné i minerální vlny a pozinkova-
né oceli bez penetrace. 
Vhodné pro izolaci konstrukcí, např. protipožár-
ní dveře a další protipožární konstrukce v  
lodním i stavebně truhlářském průmyslu. 

Kestopur PL 

Dvousložková Kestopur PL lepidla bez rozpouš-
tědel poskytují velmi silnou přilnavost. 
Aplikace je možná manuálně nebo automaticky. 
Vhodné pro automatické výrobní linky. 

Kestopur PL 100 

Jednosložková lepidla Kestopur série PL vytvr-
zují vlhkostí.  
Jsou vhodná pro např. dřevo, hliník, ocel, izo-
lační materiály, různé plasty,... 
Jsou elastická i při nízkých teplotách. 

Kestopress 3200 V 

Kestopress 3200 V je PVAC lepidlo určené pro 
dýhování a laminaci.  
Plní požadavky normy D3 / EN 204. 

Kiilto 2 Plus 
Kiilto 2 Plus je vodní disperze.  
Vhodné pro upevňování vinylových podlah, tex-
tilních podlahovin a PVC stěnových krytin nad 
0,6 mm. 
Vhodné pro savé i nesavé materiály 

Kiilto M 1000 

Kiilto M 1000 je vodní disperze bez rozpouště-
del. Vhodné pro upevňování vinylových podlah, 
textilních podlahovin a PVC stěnových krytin 
nad 0,6 mm. 
Vhodné pro savé i nesavé materiály 

Kiilto Fiberglass stěnové lepidlo 

Kiilto Fiberglass je vodní disperze bez rozpouš-
tědel. Vhodné pro lepení skelných vláken a  
Hessian  tkanin, jakož i textilních a  tapet s papí-
rem na rubové straně. 

Kiilto má certifikovaný systém jakosti ISO 
9001, který zahrnuje výzkum, vývoj, marke-
ting, výrobu, skladování, distribuci, logistiku a 
služby zákazníkům. Systém zahrnuje enviro-
mentální program ISO 14001, bezpečnostní program BS 8800 a principy 
Responsible Care o vlivu na životní prostředí, zdraví a bezpečnostní program 

Kiilto OY, založena 1919, je finská rodinná firma v chemic-
kém průmyslu. Základem činnosti jsou vysoce kvalitní pro-
dukty, vlastní výzkum a vývoj, rychlé a přesné dodáv-
ky,konzultace a  školení zákazníků. V centru pozornosti jsou 
environmentální aspekty, investice do výroby, kvality, bez-
pečnosti a konkurenceschopnosti. 


