TUOTESELOSTE 28.12.2021

TIKKURILA

SPAKKELI PUUKITTI
PUUKITTI

TYYPPI

Vesiohenteinen erikoiskitti. Spakkeli Puukitti jäljittelee kuivuttuaan käsittelemättömän puupinnan
värejä. Täyttökyky enintään 2 mm.

KÄYTTÖKOHTEET

Kalusteet, huonekalut, ovet, paneeliseinät ja -katot sekä muut puupinnat.

SOVELTUVUUS

Puupintojen kolojen kittaukseen sisätiloissa. Kittauspaikka soveltuu hyvin lakattavaksi,
maalattavaksi ja petsattavaksi.

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.
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SPAKKELI PUUKITTI
TEKNISET TIEDOT
Maalaustuoteryhmä 2012

82 Vesiohenteiset tasoitteet, kitit ja silotteet RL 01...04.

Värit

Mänty, Koivu, Tammi, Pyökki, Tumma mahonki.

Pakkaukset

0.2 l, 0.5 l

Ohenne

Vesi.

Työtapa

Levitys lastalla.

Kuivumisaika

Ohuen kittauksen voi hioa n. 4 tunnin kuluttua. Syvemmät kittauspaikat ovat
hiontakuivia seuraavana päivänä.

Tiheys (kg/l)

1,8 kg/l, ISO 2811.

Kuiva-ainepitoisuus,
tilavuus-%

67

Varastointi

Suojattava pakkaselta.

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.
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SPAKKELI PUUKITTI
KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Kitattavan pinnan tulee olla kuiva, lämpötilan vähintään +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Käsittely
Puhdista pinta liasta. Harjaa pois pöly ja irtonainen aines. Levitä Spakkeli Puukitti lastalla. Ohenna tarvittaessa vedellä. Kittaa
suurehkot syvennykset mieluimmin kahteen tai useampaan kertaan. Hio pinta ja poista hiontapöly.
Pinta voidaan petsata Parketti-Ässä Petsillä, Akvi Color tai Dicco Color petsillä.
Pintakäsittely kirkkaalla tai sävytetyllä Kiva-kalustelakalla, Pontti Puulattialakalla, Paneeli-Ässällä, Parketti-Ässä lattialakalla, Unica
Superilla tai Merit katalyyttilakalla tai Akvilac FD -sarjan tuotteilla kohteesta riippuen.
Huomioi puupinnan ja kittipinnan mahdollinen erilainen värjäytyminen pintakäsiteltäessä.

Työvälineiden puhdistus
Työvälineet pestään vedellä. Poistetaan ylimääräinen tuote työvälineistä.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Toimita nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen
mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen.

Käyttöturvallisuus
Käytä suojakäsineitä. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT) ja 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos (C(M)IT/MIT (3:1)). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tämä tuote
sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää: 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos (C(M)IT/MIT (3:1)).

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.
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