
VÄRIKARTTA
SAUMALAASTI

PRO SILICONE 100

LATTIASAUMALAASTI 

 

SANITEETTISILIKONI

SILICONE M1

UUTTA! 
Markkinoiden ensim-

mäinen M1-luokiteltu  

silikonimassa.



100 puhtaanvalkoinen

KIILTO SAUMALAASTI
Vettähylkivä saumauslaasti kaakeli- ja klinkkeri-
laattojen saumaukseen seiniin ja lattioihin. 

KIILTO SANITEETTISILIKONI
Homesuojattu, hajuton ja neutraali silikonimassa liikuntasaumoihin ja tiivistykseen sisä- ja ulkotiloissa.

10 valkoinen

11 luonnonvaalea

20 roosa

28 hiekanruskea

29 vaalea beige

30 beige

31 vaaleanruskea

33 kaakaonruskea 

38 harmaanruskea

39 marmorinvalkoinen

40 harmaa

41 keskiharmaa

VÄRIKARTTA

42 siniharmaa

43 vaaleanharmaa

44 tummanharmaa

48 hiilenharmaa

50 musta

64 keskivihreä

69 vaaleanturkoosi

79 pastellinsininen

90 jäänsininen

94 sininen

00 väritön

(Vain Saniteettisilikoni)

KIILTO PRO SILICONE 100
Puhtaanvalkoinen, homesuojattu etikkahappopohjainen silikonimassa keraamisten laattojen, liikun-
tasaumojen, seinien ja lattioiden yhtymäkulmien ja muiden eri materiaalien rajojen sekä läpivientien 
tiivistykseen märkätiloissa.

• sauman leveys 1 - 6 mm

• soveltuu sisä- ja ulkotiloihin

• riittoisuus 0,5 - 1,5 kg/m²  
sauman koosta riippuen

• vettä- ja likaahylkivä 



100 puhtaanvalkoinen

M00 väritön

M10 valkoinen

M39 marmorinvalkoinen
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42 siniharmaa

43 vaaleanharmaa

44 tummanharmaa

48 hiilenharmaa

50 musta

64 keskivihreä

69 vaaleanturkoosi

79 pastellinsininen

90 jäänsininen

94 sininen

00 väritön

(Vain Saniteettisilikoni)

KIILTO SILICONE M1
Markkinoiden ensimmäinen märkätiloihin soveltuva M1-luokiteltu silikonimassa. Homesuojattu, hajuton 
ja neutraali. Liikuntasaumoihin ja tiivistykseen. Erinomaiset levitys- ja työominaisuudet. Myös ulos.

KIILTO LATTIASAUMALAASTI
Nopea saumalaasti klinkkerilaattojen ja kiven saumaukseen.

238 harmaanruskea

240 harmaa

241 keskiharmaa

243 vaaleanharmaa

244 tummanharmaa

248 hiilenharmaa

250 musta

Painotekninistä syistä johtuen tämän värikartan sävyt saattavat poiketa tuotteiden todellisista väreistä. | Av trycktekniska skäl kan färgerna 
i denna färgkarta avvika från de faktiska produktfärgerna.  | For printing technical reasons it is possible that the colours in this chart differ 
slightly from the actual mortar colour.  | Вследствие производственных технических причин оттенки данной цветовой карты могут 
незначительно отличаться от реальных цветов.

Jälleenmyyjiltämme löydät 
myös saumalaasti- ja silikoni-
värimallit.

VINKKEJÄ SAUMAUKSEEN

• noudata aina ohjeita vesimäärästä ja kuivumisajoista
• kostuta lasittamattomat laatat ennen saumausta
• valesaumatuilla laatoilla voit lisätä Kiilto Strong saumavahvistetta Saumalaastiin
• luonnon kivillä, esim vuolukivillä noudata aina valmistajan ohjeita saumauksesta

Muistathan, että 
muovipakkaus toimii 
sekoitusastiana! >>

UUSI

• sauman leveys 2-12 mm

• helppokäyttöinen, nopeasti pestävissä

• soveltuu sisä- ja ulkotiloihin

• vettä- ja likaahylkivä

M41 keskiharmaa

M44 tummanharmaa

M48 hiilenharmaa



www.kiilto.com

KIILTO TUOTENEUVONTA

Opastamme asiakkaitamme tuotteiden valinnassa 
sekä oikeisiin työskentelyolosuhteisiin ja työtapoihin 

liittyvissä kysymyksissä.

arkisin klo 8 - 17
lauantaisin klo 10 - 14

Palvelunumero: 0207 710 200

kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com

Katso video laatoituksen ja saumauksen teosta  >>

Katso Kiilto Lattiasaumalaastin esittely video  >>
VÄRIKARTTA


