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Päiväys: 5.1.2017

Casco Ikkunakitti

Elastinen öljyperustainen erikoiskitti, jonka
kestoikä on huomattavasti pellavaöljykittiä
pidempi, mutta on kuitenkin yhtä
helppokäyttöinen.

Väri:
Ominaispaino:
Työskentelylämpötila:

Nahoittuminen:
Kuivumisaika:
Lämmönkesto:
Varastointi:

Pakkauskoko:

Pitkäikäinen

•

Helposti muovattava
kittipasta

•

Jäykkä ja kylmä kitti
lämmitetään
muovailtavaksi
käsissä (käytä
suojakäsineitä) tai
muulla sopivalla
tavalla.

KÄYTTÖOHJEET:

TEKNISET TIEDOT:
Koostumus:

•

Kuivuviin öljyihin ja
elastomeereihin perustuva
kitti
Luonnon beige (NCS, S 2010Y20R)
n. 2000 kg / m³
Paras työstettävyys +10°C +30°C (+5 - +40°C)
(käytettäessä kitin tulee olla
huoneenlämpöinen)
Kuivuessaan ei koskaan alle
+5 °C
n. 1-2 vrk
Pintakuiva n. 1-5 vrk kuluttua
riippuen lämpötilasta
-35 °C - +70 °C
Säilytettävä viileässä. Ennen
käyttöä tulee kitti säilyttää
huoneenlämmössä. Säilyy
vähintään 1 vuoden
avaamattomassa
alkuperäispakkauksessa. Ei
saa jäätyä.
300 ml

Alusta.
Pintojen tulee olla puhtaat ja kuivat. Käsittelemättömät ja
imevät puupinnat, kuten myös painekyllästetty tai muutoin
käsitelty sahatavara tulee pohjustaa esim. Valtti
pohjusteella.
Metallipinnat tulee olla rasvattomat ennen levitystä
(huomioi metallin lämpölaajeneminen). Suojaa pinnat
sateelta ja auringonpaisteelta koko työn ajan.
1. Leikkaa auki patruunan kärki. Kierrä muovikärki
paikoilleen ja leikkaa se poikki n. 2 cm kärjestä. Käytä
patruunapuristinta.
2. Levitä kitti patruunapuristimella ja tasoita kittiveitsellä.
Silitä kittisauma kostutetulla sormella.
3. Maalattavissa n. 1 viikon kuluttua. Maalaa n. 2 mm
ikkunan päälle varmistaaksesi hyvän suojan. Maalattu
ikkunakitti on erittäin pitkäikäinen.
4. Puhdista työvälineet lakkabensiinillä.
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Käyttö- ja ympäristöturvallisuus:
Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Jos nielty, ota yhteys
lääkäriin. Työskenneltäessä saumausmassojen kanssa on
huolehdittava hyvästä työhygieniasta. Vältettävä iho- ja
silmäkosketusta. Jos saumausmassaa joutuu iholle, pese
iho saippualla ja vedellä. Jos saumausmassaa joutuu silmiin,
on silmät huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Mikäli
ärsytys silmissä jatkuu, hakeudu pikaisesti lääkärin hoitoon.
Puhdista työvälineet lakkabensiinillä. Kuivunut
saumausmassa poistetaan mekaanisesti.
Jätteet kerätään ja hävitetään jätehuoltoviranomaisten
hyväksymän jätehuoltosuunnitelman
mukaisesti. Nestemäinen jäte tulee toimittaa
ongelmajätteiden keräilypisteeseen tai muualle vastaavaan
paikkaan ongelmajätteenä käsiteltäväksi. Kovettunut jäte
voidaan yleensä toimittaa kaatopaikalle. Tyhjät, kuivat
myyntipakkaukset voidaan yleensä hävittää viemällä ne
yleiselle kaatopaikalle.
Tuotteesta on saatavilla 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.

Sertifioitu :

Oy Sika Finland Ab
Kauppa- ja rakennusliimat
Koskelontie 23C / PL 49
02921 Espoo
Puh: (09) 511 431
www.casco.fi

