
TYYPPITYYPPI Erikoisliidusta ja pellavaöljystä valmistettu perinteinen ikkunakitti.

KÄYTTÖKOHTEETKÄYTTÖKOHTEET Ikkunoiden lasitus sekä pienehköjen rakojen ja halkeamien täyttö puualustoilla.

SOVELTUVUUSSOVELTUVUUS Pienehköjen rakojen ja halkeamien täyttö puualustoilla.
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TIKKURILA

IKKUNAKITTI
PERINTEINEN IKKUNAKITTI SISÄLLE JA ULOS

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.



TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhmä 2012Maalaustuoteryhmä 2012 85 Öljykitit ja -silotteet.

RiittoisuusRiittoisuus Ikkunoiden lasituksessa n. 100 g/m.

PakkauksetPakkaukset 0.31 l, 0.375 l, 3 l

OhenneOhenne Ohenna tarvittaessa Vernissalla.

TyötapaTyötapa Levitys kittausveitsellä.

KuivumisaikaKuivumisaika Kitin pinta on kosketuskuiva muutaman vrk:n kuluttua normaaliolosuhteissa.

Tiheys (kg/l)Tiheys (kg/l) 2,1 kg/l, ISO 2811.

Kuiva-ainepitoisuus,Kuiva-ainepitoisuus,
t ilavuus-%tilavuus-%

100

VarastointiVarastointi Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.
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KÄYTTÖOHJEETKÄYTTÖOHJEET

KäsittelyolosuhteetKäsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Pinnan esikäsittelyPinnan esikäsittely
Poista kittiurasta ja puupinnalta irtoava ja lohkeileva kitti ja maali kaavinraudalla. Hio tai teräsharjaa pinta puhtaaksi.

KäsittelyKäsittely
Pohjusta kittiurat Valtti Pohjusteella ja pohjamaalaa kittiurat ennen kittausta ohennetulla Lin Pellavaöljymaalilla tai Teho Öljymaalilla.
Levitä Ikkunakitti kittausveitsellä. Sileän kittauspinnan saat, jos kastat kittausveitsen veteen ennen tasoitusta. Pintamaalaa kittipinta
ikkunanpuitteessa käytetyllä maalilla (ulkona esim. Lin Pellavaöljymaalilla tai Teho Öljymaalilla) 2 kertaa muutaman vuorokauden
kuluttua kittauksesta. Maalauksen on ulotuttava 1–2 mm lasin päälle.

Työvälineiden puhdistusTyövälineiden puhdistus
Työvälineet pestään Lakkabensiinillä 1050.

Ympäristönsuojelu ja jätehuoltoYmpäristönsuojelu ja jätehuolto
Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan laittaa kartonginkeräykseen ja kovettunut jäte lajittelemattomaan sekajätteeseen.
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