TUOTESELOSTE 27.06.2018

TIKKURILA

UNICA IKKUNAKITTI

TYYPPI

Vesiohenteinen, päällemaalattava nopeasti kuivuva erikoiskitti ikkunoiden ja ovien
lasituskittaukseen ulko- ja sisätiloissa.

KÄYTTÖKOHTEET

Ikkunoiden lasitus sekä pienehköjen rakojen ja halkeamien täyttö puualustoilla. Soveltuu myös
lasi-, maali-, PVC ja sinkityille teräspinnoille.

SOVELTUVUUS

Ikkunanpuitteet sisä- ja ulkotiloissa. Kitattu pinta voidaan maalata mm. Unica Akvalla, Teho
Ikkunamaalilla, Helmi Kalustemaalilla tai Maalarin Valkolakalla.
Soveltuu myös sisäseinien ja -kattojen saumaukseen ja pienien halkeamien täyttöön. Voidaan
päällemaalata Tikkurilan sisäseinä- ja kattomaaleilla.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän
ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä,
jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
yllä olevia tietoja.
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UNICA IKKUNAKITTI
TEKNISET TIEDOT
Maalaustuoteryhmä 2012

82 Vesiohenteiset tasoitteet, kitit ja silotteet RL 01...04 , 83 Vesiohenteiset tasoitteet,

Riittoisuus

Ikkunoiden lasituksessa n. 100 g/m.

Pakkaukset

0.3 l

Ohenne

Vesi

Työtapa

Levitys kittipistoolilla.

Kuivumisaika (+23°C ilman Kitti on pintakuiva 1-2 tunnin kuluttua. Päällemaalattavissa aikaisintaan 8 tunnin
kuluttua levityksestä. Lopullinen kovettuminen tapahtuu olosuhteista ja
suhteellinen kosteus RH
kerrospaksuudesta riippuen 2-10 päivässä.
50%)
Tiheys (kg/l)

1,6 kg/l, ISO 2811

Varastointi

Suojeltava jäätymiseltä.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän
ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä,
jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
yllä olevia tietoja.
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UNICA IKKUNAKITTI
KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Pinnan esikäsittely
Poista kittiurasta ja puupinnalta irtoava ja lohkeileva kitti ja maali kaavinraudalla. Hio tai teräsharjaa pinta puhtaaksi.

Käsittely
Pohjusta kittiurien paljaat puupinnat ulkona Valtti Pohjusteella tai Valtti Plus Basella. Pohjamaalaa kittiurat ulkona Unica Akva Maalilla
tai Teho Ikkunamaalilla, sisällä Unica Akva Maalilla, Helmi Pohjamaalilla, Jehulla tai Otexilla. Leikkaa tuubin kärki viistoksi veitsellä
riittävän suureksi, jotta kitti täyttää kertalevityksellä koko kittiuran. Aseta tuubi kittipistooliin ja levitä Presto Ikkunakitti suoraan
tuubista kittiuraan.
Pintamaalaa kittipinta ulkona Unica Akva Maalilla tai Teho Ikkunamaalilla, sisällä Unica Akva Maalilla, Helmi Kalustemaalilla tai
Maalarin Valkolakalla 2 kertaa aikaisintaan 8 tunnin kuluttua kittauksesta. Maalauksen on ulotuttava 1–2 mm lasin päälle.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.Nestemäinen maalijäte toimitetaan vaarallisten jätteiden keräilypisteeseen.Vie
tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen.

Käyttöturvallisuus
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Sisältää 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos (C(M)IT/MIT (3:1)). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Vältettävä päästämistä
ympäristöön. Käytä suojakäsineitä. Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää: 5Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos
(C(M)IT/MIT (3:1)).

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön
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