
Beskrivning
Äkta Linoljekitt är uppbyggt på rå linolja och krita. Smidig och

lättarbetad konsistens. Förordas av Riksantikvarieämbetet.

(Se Riksantikvarieämbetets informationsblad.)

Åtgång
1 kg till ca 10 meter fylld kittfals.

Förpackning
500g burkar (12/kartong)

5kg hink

10 kg hink                                          

Kulör/närliggande NCS

Beige S1005-Y 20 R

Teknisk information

Teknisk information

Densitet Ca 2,1

Torrhalt 100%

Torktid 7 dagar. Utomhus torkar kittet snabbare

Temperaturbeständighet<70°C

Användningstemperatur  +5°C till +25°C

Lagring Vid +5°C till +25°C

Lagringstid 24 månader i oöppnadförpackning

Åtgång 1 kg till ca 10 meter fylld kittfals

Övermålningsbarhet Alkyd-, linolje- och akrylfärger fungerar. Övermålning
skall göras när kittet torkat. Linoljefärg kan med
försiktighet användas omgående efter kittning. Måla
kittfalsen och 2 mm ut på glaset.

Förberedelse
Glasfalsar, glasningslister och glas skall vara torra, rena

och fettfria.

Glasning skall inte utföras vid temperaturer under

+5°C,såvida ej kontaktytorna först uppvärmes eller

upptorkas.

Obehandlat eller tryckimpregnerat trä ska

spärrgrundas.Bågens utsida skall vara så ytbehandlad,

att träet ej tar till sig fukt.

Lasyrbehandlat trä skall underhållas varje eller

vartannat år.Doppgrundning är ej tillräckligt.

 

OS110

Äkta Linoljekitt

Glasning, konventionellt tryck- och falskitt för

glasrutor i träbågar.

Fördel

Uppbyggd på rå linolja och krita

Förordas av riksantikvarieämbetet

Smidig och lättarbetad pasta

Övermålningsbart



Äkta Linoljekitt

Installation & montering
Doppgrundade fönster skall omedelbart ytbehandlas på

plats efter monteringen.

Efter en tid kan sprickbildning uppträda i kittet. Dettaär

inget materialfel, utan resultatet av otillräcklig

spärrgrundning vilket möjliggör att träet suger åt sig

oljanfrån kittet.

Var därför omsorgsfull med spärrgrundningen.

Rengöring
Fläckar av Linoljekitt avlägsnas och verktyg rengöras med

lacknafta.

Hälsa och Säkerhet
Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet

påbörjas.

Produktrådgivning
Tremco CPG Sweden produktspecialister ger

dig gärna råd innan arbete påbörjas.

Tremco CPG Sweden AB följer Sveriges Fog-

och Limleverantörers Förenings allmänna

leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.

Tremco CPG Sweden AB
T: +46 (0)31 570010

info.se@cpg-europe.com

www.cpg-europe.com
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