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Spakkeli puukitti
TYYPPI

Vesiohenteinen erikoiskitti. Spakkeli Puukitti on kuivuttuaan
käsittelemättömän puupinnan värinen.

SOVELTUVUUS

Puupintojen kolojen kittaukseen sisätiloissa. Kittauspaikka
soveltuu hyvin lakattavaksi, maalattavaksi ja petsattavaksi.

KÄYTTÖKOHTEET

Kalusteet, huonekalut, ovet, paneeliseinät ja -katot sekä muut
puupinnat.

TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhmä
2012

82 Vesiohenteiset tasoitteet, kitit ja silotteet RL 01...04

Maalaustarvikeryhmä
2001

20 Vesiohenteiset kuivien tilojen kitit ja silotteet RL 1...3 (RT-luokitus)

Värisävyt

Mänty, koivu, tammi, pyökki, tumma mahonki.

Pakkaukset

1/2 l koivu, tammi, pyökki, tumma mahonki
1/2 l, 10 l, mänty.

Ohenne

Vesi

Työtapa

Levitys lastalla.

Kuivumisaika, +23 °C
ilman suht. kosteus RH
50 %

Ohuen kittauksen voi hioa n. 4 tunnin kuluttua. Syvemmät kittauspaikat ovat
hiontakuivia seuraavana päivänä.

Kiinteäainetilavuus

67 %.

Tiheys

1,8 kg/l, ISO 2811

Varastointi

Suojattava pakkaselta.
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Spakkeli puukitti
KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet

Kitattavan pinnan tulee olla kuiva, lämpötilan vähintään +5 ºC ja ilman
suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Käsittely

Puhdista pinta liasta. Harjaa pois pöly ja irtonainen aines. Levitä Spakkeli
Puukitti lastalla. Ohenna tarvittaessa vedellä. Kittaa suurehkot syvennykset
mieluimmin kahteen tai useampaan kertaan. Hio pinta ja poista hiontapöly. Pinta
voidaan petsata esim. Pirtti paneelipetsillä tai Dicco Color lakkapetsillä.
Suorita lakkaus esim. Kiva kalustelakalla, Paneeli-Ässä paneelilakalla, Jalo
himmeälakalla, Miranol yleislakalla tai Diccoplast katalyyttilakalla.

Työvälineiden puhdistus

Pese työvälineet vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Käytössä noudatettava
huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Tuotteesta on saatavilla
käyttöturvallisuustiedote.
Käyttöturvallisuustiedote
YMPÄRISTÖNSUOJELU Tyhjät pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen
JA JÄTEHUOLTO
mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
Ympäristöseloste
KULJETUS

VAK/ADR jha170504/inh080604/kal/080604/0072203

Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen
merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja
ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin
käyttöohjeita tai tarkoitusta.
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