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3701–3703 

CASCO PLASTISKT TRÄ LAHUSTIPÕHINE 
 
KASUTUSALA 

Lahustipõhine puukitt, mis on mõeldud aukude, pragude ja 
ebatasasuste parandamiseks.  
Toote hea kvaliteedi tõttu kasutatakse seda sageli ka puitpõrandate 
parandamiseks. 
Sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. 

TOOTE OMADUSED 
Väga lühike kuivamisaeg. 
Jätab sileda pinna. 
Pärast kuivamist võib toodet lihvida, värvida või peitsida nagu igat muud 
puitu. 
Täidab hästi praod. 

 
 
TEHNILISED ANDMED 
Sideaine Nitrotselluloos 
Värvus 3701 Mänd 

3702 Tamm 
3703 Tiik 

Tihedus Umbes 900 kg / m³ 
Kuivaine sisaldus Umbes 40 % 
Olek Pasta 
Lahusti Atsetoon, etüülatsetaat ja isopropanool 
Süttimispunkt -15 ºC 
 
 
KASUTAMISTINGIMUSED 

Kasutamistemperatuur +10 ...+ 25 ºC 
Töösegu kasutusaeg Ärge kandke korraga peale rohkem, kui kasutate 5 minuti jooksul 
Veekindlus Piiratud vastupidavus veele 
Töövahendid       Spaatel 
Säilivusaeg 12 kuud 
Toote säilitamine                 Avamata pakendis. Säilitada tempertuuril +10 ...+ 30 ºC 
 
 
KASUTUSJUHEND 
 
NB! Lahusteid sisaldav toode nõuab head ventilatsiooni.  
 

1. Parandatav pind peab olema puhas ja kuiv. Pinna karestamine liivapaberiga parandab liimuvust. 
Eemaldada pinnalt tolm.  

2. Täita augud ja praod, arvestades kiti mahukahanemisega kuivamisel. Sügavad augud täita mitu 
korda. Vahepeal tuleb lasta kitil kuivada.  

3. 3 mm paranduskihti võib lihvida 0,5–1 tunni pärast (0,5 tundi 50% suhtelise õhuniiskuse juures). 
Sügavad augud ja praod täita mitu korda.  

4. Suured parandatud kohad lihvida alguses jämedama liivapaberiga (40–60), seejärel peenemaga 
(100–120). Peitsimise korral soovitatakse enne katsetada.  
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5. Sulgeda nõu pärast kasutamist ja hoida jahedas ning pimedas kohas. 
 
Puhastamine 
Töötamisel tuleb järgida puhtust. Töötada ettevaatlikult ja hoolikalt, et vältida plekke. Samuti vältida kontakti 
silmade ja nahaga. Toote sattumisel nahale pesta nahka kohe vee ja seebiga. Töövahendid pesta veega 
enne kiti kuivamist. Kuivanud kitti saab eemaldada mehaaniliselt. 
 
 
TÖÖ- JA KESKKONNAOHUTUS 
 
Ärritav. Väga tuleohtlik. Töötamisel tuleb jälgida töötervishoiunõudeid. Hoida eemal süttimisallikast – läheduses mitte 
suitsetada! Ärritab nahka. Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust. Käidelda hästiventileeritavas kohas. 
Kasutage olenevalt kasutatavatest kogustest ja töötingimustest sobivaid kaitsevahendeid. Toodet ei tohi alla neelata. 
Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Kemikaal ja tema 
pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Lisateavet tööohutuse kohta 
vt toote ohutuskaardilt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meie teave põhineb laboritestidel ja praktilistel kogemustel ja seda võib kasutada toote ja töömeetodi valimisel. Kuna kasutaja 
töötingimused ei ole meie kontrolli all, siis ei võta me tulemuste eest mingit vastutust. Meie vastutus katab ainult kehavigastused või 
vara kahjustused, mis tulenevad tõendatult mõne meie toodetud toote vigadest ja defektidest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda 
toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata. 


