
PRODUKTBESKRIVELSE
Plastisk, linoljebasert, overmalbar vinduskitt

BRUKSOMRÅDE
For kitting av vanlige vindusglass, isolerglass, drivhus og til reparasjoner av eksisterende kittfalser. God vedheft til tre, glass og 
metall. Overmalbar med oljebaserte malinger.

ARBEIDSBESKRIVELSE
Kittfalsen skal være ren og fri for løse partikler og evt. gammelt kitt. Nytt trevirket grunnes med maling. 2.Kittet påføres  i falsen 
og slettes til med egnet verktøy dyppet i vann. Kan overmales etter ca 2 uker. Mal 1-2 mm. inn på glasset.

ARBEIDSBESKYTTELSE
Produktets innhold er, ifølge gjeldende bestemmelser, ikke klassifisert som helsefarlig eller brannfarlig. For mer informasjon se HMS-
datablad (sikkerhetsdatablad).

Smart help
1-800-726-7845

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00
info.no@bostik.com

Bostik A/S, Tlf: 69 19 06 00, www.bostik.no

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data vi henviser 
til også våre anvisninger og anbefalinger, er 
alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe 
forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da 
forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe 
ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.
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TEKNISK DATABLAD
VINDUSKITT SYNTETISKT



PRODUKTBESKRIVELSE
Egenskaper før påføring:

Konsistens: Myk, smidig ,lett bearbeidelig  
masse.

Egenvekt: 2,1

Arbeidstemperatur: + 5°C til + 30°C

Brannfarlig: Nei

Lagring: 1 år i ubrutt forpakning

Forpakning: 250 ml. boks og 0,3 ltr. pa-
tron..

Farge: Natur .

Egenskaper etter påføring:

Rengjøringsmiddel: Fjernes med  Bostik limvask 
eller White Spirit.

Klebefri overflate: 1-2 døgn avhengig av tem-
peraturen

Overmalbar: Kittet kan overmales etter 2-3 
uker, avhengig av tempera-
turen

Aldringsbestandighet: Meget god.

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

Bostik A/S, Tlf: 69 19 06 00, www.bostik.no

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data vi henviser 
til også våre anvisninger og anbefalinger, er 
alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe 
forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da 
forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe 
ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.
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