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BESKRIVNING AV PRODUKT
Fönsterkitt Syntetiskt är ett permanent plastiskt fönsterkitt som är övermålningsbart. God vidhäftning på trä glas och metall.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
För glasning av vanliga fönster och isolerglas, växthus och för reparation av befintliga kittfalsar. Övermålningsbart med oljebaserad
färg.

ARBETSBESKRIVNING
1. Kittfalsen skall vara ren och fri från lösa partiklar och ev. gammalt kitt. Nytt trä grundmålas. 2. Applicera kittet i falsen och
jämna till med lämpligt verktyg doppat i vatten. Vid övermålning måla 1-2 mm in på glaset.

MILJÖ & HÄLSA
Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälsovaruinformationsblad.

eller brandfarligt. För ytterligare information, se
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Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet.
De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden
och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår
kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid
produktens användning.

TEKNISK DATA
Egenskaper före applicering
Konsistens

Mjuk, smidig massa

Densitet

2,1 kg/liter

Arbetstemperatur

+5°C till +30°C

Brandfarlig

Nej

Lagring

1 år i obruten förpackning

Kulör

Natur

Förpackning

250 ml burk, 0,3 liter patron

Materialtyp

Förstärkt linoljekitt

Egenskaper efter applicering
Klibbfri yta

1 - 2 dagar beroende på temperatur

Övermålningsbar

2-3 veckor, beroende på temperatur. Övermålning skall ske
med oljebaserad färg.

Åldringsbeständighet

Mycket god

Rengöring

Bostik Lim och Penseltvätt
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