
Vinduskitt

Beckers Vinduskitt er basert på vegetabilske oljer
og brukes på glass og reparasjoner av kittfalser
før overmaling. Beckers Vinduskitt er svært
holdbar og fester svært godt på glass, tre og
metall. Den smidige konsistensen gjør det enkelt
å jobbe med produktet når du påfører med
kittkniv.

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

VERKTØY
Kniv

MALINGSTEMPERATUR
Ikke under +5°C i overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 2 timer. Overmalbar etter ca. 120 timer.

BINDEMIDDEL
Olje

For siste versjon: www.beckers.no

Oppbevares frostfritt

Ekstra holdbar
Fester svært godt
Myk konsistens og enkel å jobbe med
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Forberedelse av overflaten
Vask bort fett og sot fra overflaten. Skrap bort løs kitt og
maling. Trehvite flater behandles med Primex Tregrunn
Pluss.

Påføre
Fyll kittfalsen godt med kitt. Jevn uten fugen med
kittkniv eller sparkelspade. Vinduskitt kan overmales
etter ca. 5 døgn. Påfør malingen 1-2 mm. inn på glasset.

TIPS!
Hvis Beckers Vinduskitt har blitt hardt på grunn av kulde,
kan det varmes opp, for eksempel i varmt vann, til passe
konsistens.

Når du er ferdig med å fuge
Unngå utslipp i avløp, eventuelle rester leveres til
miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til
gjenvinning.

Viktig
Laveste temperatur ved kitting er +5°C.

For mer informasjon, se våre råd, brosjyrer og
hjemmesider.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk
erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som
produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet.
Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til
å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.
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