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10 traffic white

11 linen

28 sand

29 light beige

30 beige

31 toffee

33 cocoa 

36 terracotta

38 ground brown

39 marble white

 40 concrete

000 transparent

100 pure white

139 marble white

KIILTO PRO TILE GROUT SAUMALAASTI
Vettähylkivä saumauslaasti kaakeli- ja  
klinkkerilaattojen saumaukseen seiniin ja lattioihin.

• sauman leveys 1–6 mm
• soveltuu sisä- ja ulkotiloihin
• riittoisuus 0,5–1,5 kg/m² sauman koosta riippuen
• vettä- ja likaahylkivä

KIILTO PRO SANITARY SILICONE
Homesuojattu, hajuton ja neutraali silikonimassa liikuntasaumoihin 
ja tiivistykseen sisä- ja ulkotiloissa.

(Vain Saniteettisilikoni)

KIILTO PRO SILICONE E SANITEETTISILIKONI
Homesuojattu etikkahappopohjainen silikonimassa keraamisten laattojen, 
liikunta saumojen, seinien ja lattioiden yhtymäkulmien ja muiden eri materiaalien 
rajojen sekä läpivientien tiivistykseen märkätiloissa. Myös ulos. 

41 stone

42 steel

43 pearl

44 iron

46 silver

48 antracite

50 graphite black

90 arctic

94 smoke

00 transparent



410 traffic white

439 marble white

440 concrete

441 stone

443 pearl

444 iron

448 antracite

450 graphite black

310 traffic white

329 light beige

339 marble white

KIILTO PRO EPOXY TILE GROUT SAUMALAASTI
2-komponenttinen epoksisaumalaasti keraamisten laattojen vaativiin saumauksiin 
sisä- ja ulkotiloissa. Valmis sauma on vesitiivis ja kemikaalien kestävä. Soveltuu 
myös keraamisten laattojen kiinnittämiseen.

• sauman leveys 1–10 mm
• erinomainen mekaanisen kulutuksen- ja kemikaalinkesto
• vesitiivis
• ammattikäyttöön

R2 RG

KIILTO PRO FLOOR TILE GROUT LATTIASAUMALAASTI
Nopea saumalaasti klinkkerilaattojen ja kiven saumaukseen.

• sauman leveys 2–12 mm
• helppokäyttöinen, nopeasti pestävissä
• soveltuu sisä- ja ulkotiloihin
• vettä- ja likaahylkivä

KIILTO PRO CORE TILE GROUT SAUMALAASTI
Erikoissaumalaasti lattia- ja seinäkäyttöön. Ei sisällä komponentteja, jotka voivat 
muodostaa kalkkihärmettä. Helposti ja nopeasti yhtenäinen, tasavärinen sauma.

• kaikki yksityisten ja julkisten tilojen keraamisten l 
aattojen ja kivien saumaukset,  sisä- ja ulkotilat

• erittäin riittoisa, 0,3–1,5 kg/m² sauman ja laatan koosta riippuen
• sauman leveys 2–12 mm, 8 värisävyä
• ammattikäyttöön

238 ground brown

240 concrete

241 stone

243 pearl

244 iron

248 antracite

250 graphite black

340 silk grey

344 quartz grey

350 graphite black



www.kiilto.fi

TUOTENEUVONTA

Opastamme asiakkaitamme tuotteiden valinnassa sekä oikeisiin 
työskentelyolosuhteisiin ja työtapoihin liittyvissä kysymyksissä.

Ma-pe klo 8 - 16

Palvelunumero: 0207 710 200
asiakaspalvelu@kiilto.com

Painotekninistä syistä johtuen tämän värikartan sävyt  
saattavat poiketa tuotteiden todellisista väreistä. 
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