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Kuvaus 

Sarjassa mukana erikoispolyesterikitti, kovettaja ja lasikuitumatto. Tarkoitettu reikien korjaamiseen, raot 

tai halkeamat, muoviosissa, lasikuitua sisältävissä pinnoissa tai metallipinta jossa ollut korroosiota. 

Edut & ominaisuudet 

- tarttuu erittäin hyvin monenlaisiin materiaaleihin 

- hiottavissa 20 min kuluttua (lämpötilassa 20 °C, alhaisempi lämpötila hidastaa kuivumista) 

- päällemaalattavissa yleisimmillä pohjamaaleilla ja maalausjärjestelmillä 

- huokoseton ja tasainen pinta 

- erittäin helposti hiottava, paksummilla kerroksilla hionta P80 ja ohuemmilla kerroksilla hionta P120 

- väri: beige 

Esikäsittely 

Hio pinta mataksi. Pinta pitää olla kuiva, puhdistettu kaikista epäpuhtauksista. Puhdista pinta kaikesta 

rasvasta ja liasta. 

Käyttö 

 

Sekoitussuhde 

3270 Fiberplast +                        

6065 kovettaja                     

 

100 % 

2 - 3 % (painomitassa, NOUDATA!) 

Sekoita kittiä ja kovettajaa kittialustan 5075 päällä, kunnes väri on tasainen. 

Kitin kovettajaa ei saa yliannostella. Kovettajan yliannostus voi vaikuttaa niin, että 

pintamaalaukseen tulee virheitä, sillä kitin kovettaja reagoi pintamaalin kanssa. 

 

Käyttö 

Käyttölämpötila                 

 

5 °C min 

 
Kuivuminen 

Hiontakuiva (20 °C) 

Käyttöaika (20 °C)   

 

noin 20  min  

5 – 7 min 
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Hionta 

Kuivahionta 

 

P80 – P240 

Oheistuotteet 

6065 Punainen kitin kovettaja 

5075 kitin alusta, kertakäyttöarkit         

Tuotenumero Kuvaus  Laatikossa 

3270-0,8 Beige 0.8 kg 8 

                                                                

Kovettaja toimitetaan mukana. 

VOC 

VOC 2004/42/IIB(c) (250) <250 

Varastointiaika 

Min. 6 kuukautta valmistuspäivästä normaaleissa varastointiolosuhteissa ja avaamattomassa 

pakkauksessa. 

Lisätiedot 

VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN!  

Ennen käyttöä lue käyttöohje. Tee tarvittavat esivalmistelut, sekä esikäsittelyt.  

 

TÄRKEÄÄ: Tämä tuote sisältää terveydelle vaarallisia aineita, joten käytä aina soveltuvia suojavarusteita, kuten hengityssuojain. Tarkemmat 

tiedot löytyvät tuotteen etiketistä. Käyttäjän on itse huolehdittava suojauksesta, sekä tuotteen oikeasta käyttötavasta ja varmistettava tuotteen 

sopivuus kohteeseen.  

Tämä tuote on tarkoitettu vain koulutetun ja ammattimaisen käyttäjän käyttöön. 

Kaikki tässä annetut tiedot perustuvat parhaaseen tietoon ja käytössä oleviin menetelmiin. Annetut tiedot ovat ohjeellisia optimaaliseen 

käyttöön, ilman sitoutumista. Mikäli tuotetta käytetään eri käyttöön tai vastoin tässä annettuja ohjeita, niin vastuu siirtyy käyttäjälle itselleen. 

 

 


