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Cascol Puukitti 
 
 
 
 

   

• Kitattu pinta voidaan 
hioa, maalata, lakata 
tai petsata 

 

 

Korjausmassa puussa olevien kolojen ja 
lohkeamien korjaukseen. 
Tuote on tarkoitettu sisäkäyttöön. 

   
TEKNISET TIEDOT: 
 
Koostumus: Akryylidispersio 
Väri: Mänty 
 Tammi 
  Teak 
Ominaispaino:  n. 1200 kg / m³ 
Kuiva-ainepitoisuus: n. 80 % 
Liuote:  Vesi 
Työskentelyaika: n. 5 min (levitä tuotetta vain 

määrä, jonka pystyt em. 
ajassa käyttämään) 

Kuivumisaika: n. 2 - 3 h riippuen 
kerrospaksuudesta ja ilman 
kosteudesta 

Työskentelylämpötila: +18°C - +25°C 
Varastointi: Varastointilämpötila +0°C - 

+30 °C. Säilyy vähintään 2 
vuotta avaamattomassa 
alkuperäispakkauksessa. 

 
Pakkauskoko:  40 ml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KÄYTTÖOHJEET: 
 
Pintojen tulee olla kuivat, puhtaat ja rasvattomat. Hio 
puupinnat mikäli mahdollista niin varmistat hyvän tartunnan. 
Poista hiontapöly.  
 
1. Täytä kolot sopivalla lastalla hieman yli ja anna kuivua. 
Syvemmät kolot voidaan täyttää kerroksittain. Anna kuivua 
kerrosten välissä. Pinta joka on täytetty 3 mm paksuuteen, 
voidaan yleensä hioa 2 - 3 h kuluttua. Yli 3 mm tulee kuivua 
vuorokauden.  
2. Hio tämän jälkeen korjattu pinta ja jatko käsittele, mikäli 
tarpeellista. 
3. Hionnan jälkeen pinta voidaan maalata, lakata tai petsata 
tavallisen puupinnan tapaan. Petsauksessa kokeile aina 
petsin yhteensopivuus materiaalin kanssa. 
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Käyttö- ja ympäristöturvallisuus: 
 
Aina työskenneltäessä massojen kanssa on noudatettava 
varovaisuutta. Mikäli massaa 
joutuu iholle, tulee se pestä välittömästi vedellä ja 
saippualla. Mikäli massaa joutuu silmiin, on 
se välittömästi huuhdeltava runsaalla vedellä. Ärsytyksen 
jatkuessa on hakeuduttava lääkärin 
hoitoon.  
 
Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä. 
Kovettunut kitti poistetaan mekaanisesti.  
 
Jätteet kerätään ja hävitetään jätehuoltoviranomaisten 
hyväksymän jätehuoltosuunnitelman 
mukaisesti. Kuivunut jäte voidaan yleensä viedä 
kaatopaikalle. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan 
yleensä hävittää viemällä ne yleiselle kaatopaikalle. 
  
Tuotteesta saatavissa myös käyttöturvallisuustiedote. 
Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai www.casco.fi 

 
 
 
Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön 
kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu 
auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska 
käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin 
emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset 
olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa 
suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa. 
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