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 Tradisjonelt linoljekitt 

 Til ny kitting og reparasjon 

 Inne og ute 

 Skal overmales 

 places with high humidity. 

 

 

Et tradisjonelt kitt for innsetting av vanlige 
vindusglass, isolerglass, veksthus og til 
reparasjon av gamle kittfalser. Linoljekitt skal 
overmales med olje- eller alkydmaling og det 
skal males 1-2 mm inn på glasset 

TEKNISK DATA 
 
Produkttype:  Linolje og kalsiumkarbonat 
Herdesystem:  Oksiderer langsomt 
Konsistens:  Smidig pasta 
Emballasje:  375 ml boks 
Farge: Beige 
Tørrstoff:  100 % 
Densitet:  Ca 2100 kg/m3 
Skinndannelse: 1-5 døgn, avhengig av 

temperatur og luftfuktighet 
Herdetid: Ca 7 døgn, avhengig av 

temperatur og luftfuktighet 
Temp.bestandighet: -35o C - +90 oC 
Arbeidstemp.: +5o C - +40 oC.                    

Best ved +20 oC 
Oppbevaring:  Minst 12 mndr. i  
  uåpnet emballasje ved 

romtemperatur. Tåler ikke 
frost. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORBEHANDLING 
 
For best mulig resultat skal underlaget være rent, tørt og fritt 
for støv og løse partikler. Ubehandlede, sugende flater skal 
grunnes med beis, utegrunn eller alkyd/oljemaling. Dette 
gjelder også trykkimpregnert trevirke. Grunningen gjøres for å 
hindre at oljen trekker inn i treverket, noe som kan gi en 
oljefattig kitt som kan sprekke raskere. Produktet er ferdig til 
bruk. Bør lagres i min +20 oC for at arbeidet skal gå smidig. 
 
PÅFØRING 
 
Legg en mindre mengde kitt i hånden og kna den til den får en 
smidig konsistens. Legg på kittet i fugen med kittkniven og 
slett den med kittkniven. Sørg for god ventilasjon hvis kitting 
utføres innendørs. Kitt skal alltid overmales. La det tørke i 2-4 
uker før overmaling. Mal 1-2 mm inn på glasset som en 
sikkerhet.  
 
HELSE OG MILJØ 
 
Brannfare: Ingen.  
Helsefare: Benytt hansker ved bruk. Unngå hud- og øye 

kontakt, skyll øyne straks med vann og vask 
hud med såpe og vann. Oppsøk lege hvis 
irritasjonen vedvarer. Skal ikke svelges. 

 
Oppbevares utilgjengelig for barn 
 
Se sikkerhetsdatablad for mer informasjon 
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Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk 
erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse 
med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens 
arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe 
ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade 
eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av 
produktene produsert av oss. 

 

 

 

 

 

Sertifisert iht.: 

 

 

 
 
 
 
 
 
SIKA NORGE AS 
Postadresse: 
Postboks 71  
2026 SKJETTEN 
Tlf.:  +47 67 06 10 90  
Web: www.casco.no 

 

 

RENGJØRING 
 
Generelt bør god renslighet overholdes. Fugemasse på huden 
fjernes med tørr klut, og vask med såpe og vann. Verktøy 
rengjøres med vann eller mekanisk. Herdet fugemasse fjernes 
mekanisk. 
 
 
SUPPLERENDE PRODUKTER 
 
Kittkniv 
 
 
FDV 
 
Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter 
 


