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Produktinformation:

Vindueskit 681
Til kitning og reparationer - overmalbar
Produktbeskrivelse & anvendelse:
Vindueskit 681 er en professionel hurtigtørrende vandig kit på
acryldispersionsbasis.
Anvendes til kitning af vinduer og reparation af kitfals. Hæfter til træ,
glas, maling, pvc, galvaniseret jern og andre ikke-smittende
overflader.
Vindueskit 681 kan hurtigt overmales, er UV-bestandigt og kræver
ingen vedligeholdelse.

Fysiske / kemiske data:
Kit:
Type:
Vægtfylde:
Holdbarhed:
Emballage:

Vandbaseret kit på basis af acryldispersion.
1,6 kg/l
Minimum 8 måneder ved kølig opbevaring. Må ikke udsættes for frost.
Varenr.
68132

Afhærdet kit:
Overmales:
Svind:
Bestandighed:

Størrelse

Farve

300 ml patron

Hvid

DB-nr.
8706137

Ja.
Ca. 15%.
Vejrlig: Meget god.
UV-lys: Meget god.

Vindueskit 681 - Revideret 06.05.2019 - Side 1/2

www.danalim.dk

DANA PU Vinterskum 582 - Revideret 21.04.2004 - Side 1/2

DANA LIM

A/S

Brugsanvisning:
Forberedelse:

Kontaktfladerne skal være rene og fri for støv, fedt og olie. Overfladefugt kan accepteres,
men ikke våde overflader. Ubehandlet træ grundes inden brug.

Anvendelsestemperatur:

Minimum 5 °C. Døgnets minimumstemperatur må ikke komme under 5 °C under hærdningen.

Påføring:

Vindueskit 681 påføres med fugepistol. Hjørnerne rettes til med kitkniv, som trækkes mod
hjørnet. Spidsen af kitkniven skal slibes rund, så hjørnerne bliver svagt runde og ikke
knivskarpe. Under hærdningen kan der pga. krympning dannes midlertidige spændinger,
der ved knivskarpe hjørner kan medføre revnedannelser her.

Efterglatning:

Overskydende kit fjernes med det samme med kniv eller spartel. Fin efterglatning foretages
bedst, når kitten har dannet hinde.

Tørretid:

Danner hinde efter nogle minutter. Overfladetør efter 1 – 2 timer ved 20 °C.
Gennemhærdning varer 2 – 10 døgn, afhængig af temperatur, luftfugtighed og kitvulstens
tykkelse.
Ved kitning i den kolde og fugtige årstid skal man sikre sig, at kitvulsten er gennemhærdet
inden den, udsættes for langvarig fugtighed, da den ikke-hærdede kerne i kitvulsten vil
optage vand og udvide sig. Dette kan medføre at den hærdede overflade revner.

Maling:

Vindueskit 681 kan overmales. Ved brug af linoliemaling, alkydoliemaling, plastalkydmaling
eller acrylplastmaling kan der tidligst overmales 8 timer efter kitning.

Rengøring:

Værktøj renses i vand inden kittet er tørt. Tør kit fjernes mekanisk.
For flere oplysninger og gode råd om kit og kitning, henvises til rapporten
http://www.vipo.dk/pictures_org/Glas_Vindue.pdf

Sikkerhed:
Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og
arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved
produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke
produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
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