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Produktinformation: 

Specialkit til natur- og eternitskifer 

DANA LIM A/S  

Skiferkit 694 

www.danalim.dk 
 

 

Fysiske / kemiske data: 
Kit: 
Type:  Kit på basis af polymeriseret vegetabilsk olie, gummi og mineralske fyldstoffer. 
Farve:  Sort 
Vægtfylde:  1,6 kg/l 
Holdbarhed: Minimum 12 måneder. ved kølig men frostfri opbevaring. Efter åbning af emballagen skal 

kitten tildækkes godt efter brug. 
Emballage:   

Varenr. Størrelse Farve DB-nr. 

69417 17 kg Sort 8706392 

   
 
Hærdet kit: 

Bestandighed:  Temperatur: Fra –35 °C til +120 °C. 

 

Produktbeskrivelse & anvendelse: 
Skiferkit 694 er en specialkit på basis af gummi og polymeriseret 
vegetabilsk olie, til lægning af nye skifertage og reparation af gamle 
skifertage. Kan anvendes til både natur- og eternitskifer. 
 
Skiferkit 694 er nem at arbejde med og kan lægges på let fugtige 
overflader. 
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Brugsanvisning: 
Forberedelse:  Skiferkit skal påføres rene flader, der dog godt må være let fugtige. Hvis underlaget er  

sugende skal det porelukkes med f.eks. tagmaling. 
 
Anvendelsestemperatur: Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til 40 °C. 
 
Rækkeevne:                               150 ml skiferkit rækker til ca. 1 plade på 30 x 60 cm. 
 
Påføring:  Kitten påføres med spartel i hele overlappets bredde og lagtykkelsen skal være 

minimum 4 mm. 
  

Rengøring: Frisk kitmasse kan aftørres med wipes, eller afrenses med terpentin eller lugtfri petroleum. 
Hærdet kit kan kun fjernes mekanisk.  
Hænder og hud kan aftørres med wipes og efterfølgende vaskes med vand og sæbe 

 

 

 

 

 

Sikkerhed: 
For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til 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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