Fönsterkitt

Extra hållbar
Fäster mycket bra
Smidig konsistens och enkel att arbeta med
Att kitta fönster kan verkligen ta på tålamodet
– men med Beckers Fönsterkitt blir det lite
enklare. Fönsterkitt är baserat på vegetabiliska
oljor och används på glas och reparation av
kittfals före ommålning. Beckers Fönsterkitt är
extra hållbart och fäster mycket bra mot glas, trä
och metall. Den smidiga konsistensen gör
produkten enkel att arbeta med under påföring
med kittkniv.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Utomhus

VERKTYG
Kniv

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 2 timmar. Övermålningsbar efter 120
timmar.

BINDEMEDEL
Olja
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Förberedelse av ytor
Rengör ytan från fett och sot. Skrapa bort löst sittande kitt
och färg. Trärena ytor behandlas med Primex grundolja.

Applicera
Fyll kittfalsen ordentligt med kitt. Beräknad åtgång är ca
10m kittfals/kg. Jämna till fogen med en kittkniv eller
spackel. Fönsterkitt kan övermålas efter ca 5 dygn. Stryk
färgen 1–2 mm in på glaset.
TIPS! Om Beckers Fönsterkitt blivit hårt på grund av kyla
kan det värmas upp, t ex i varmt vatten, till lämplig
konsistens.

När du fogat klart
Förhindra utsläpp i avlopp, rester lämnas till lokal
miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till
återvinningsstationer eller -centraler.

Viktigt
Lägsta kittningstemperatur är +5°C.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och
praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av
ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna
som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna
eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.
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För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och
hemsida.

