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Vesiohenteinen kitti puupinnoille.
• Soveltuu sisätiloissa olevien puupintojen kuten kuitulevyjen, massiivipuun ja vanerin
kittaukseen
• Suositellaan huonekaluihin, oviin, paneeliseiniin ja -kattoihin

64±2%
82±2%
2,0 ± 0,2 kg/l
Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat levitysmenetelmä ja -olosuhteet sekä käsiteltävän
pinnan muoto ja karkeus.
Ohuen kittauksen voi hioa n. 4 tunnin kuluttua ja syvemmät kittauspaikat vuorokauden
kuluttua.
Koivu, koivunoksa, mänty, männynoksa, tammi, tammenoksa, pyökki, valkoinen ja
mahonki
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Puhdista pinta liasta. Harjaa pois pöly ja irtonainen aines.
Voidaan päällemaalata Tikkurilan vesiohenteisilla ja liuoteohenteisilla tuotteilla sekä
vesiohenteisilla UV-tuotteilla.
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5ºC ja ilman suhteellisen
kosteuden alle 80%.
Levitä kitti lastalla. Ohenna tarvittaessa vedellä. Kittaa suurehkot syvennykset
mieluimmin kahteen tai useampaan kertaan. Hio pinta ja poista hiontapöly.
Vesi
Vesi.
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 22 g/litra kittiä.
Käyttövalmiin kitin (ohennettu 10 tilavuus-%) VOC-määrä on 20 g/l.
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on
selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet.
Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla Tikkurila Oyj:ltä.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin,
ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001
ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat
tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.
Tuote on tarkoitettu ainoastaan ammattimaiseen käyttöön, ja sen käyttäjältä edellytetään riittäviä tietoja ja taitoja tuotteen oikeanlaisesta käytöstä. Yllä olevat tiedot ovat
ainoastaan ohjeellisia. Tikkurila ei vastaa tuotteen käyttötavasta tai niistä olosuhteista joissa tuotetta käytetään. Jos tuotetta käytetään muuhun kuin suositeltuun
käyttötarkoitukseen kysymättä ensin valmistajan kirjallista vahvistusta tuotteen soveltuvuudesta aiottuun tarkoitukseen, käyttö tapahtuu omalla vastuulla.
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