
   

 

 

 

Fysiska / kemiska data: 

Kitt: 
Typ:  Oljebaserat kitt 
Densitet:  2,0 kg/l 
Lagringstid: Minimum 24 mån. i bägaer og påsar og minimum 12 mån. i patron i svalt och frostfritt 

förvaring i originalemballage. Efter det att förpackningen är 
bruten skall förpackningen återslutas väl. 

Emballage:   

Art.nr. Förpackning Kulörer 

68427 375 ml bägaer Ljusgrå 

68424 375 ml bägaer Brun 

68437 300 ml patron Ljusgrå 

68434 300 ml patron Brun 

68426 550 ml påsar Beige 

68462 550 ml påsar Creme Vit 

 

Härdat kitt: 
Övermålningsbar: Ja. 

Beständighet:  Temperatur: -35 C till +90 C 

Produktbeskrivning & användning: 
Fönsterkit 684 är ett stabiliserat och plastiskt specialkitt, tillverkat av 
polymeriserande vegetabilska oljer med tillsattser av konstgummi. 
Kittet härdar genom upptagning av syre (oxygen). 
 
Används som kittning och reparation av fönster med både enkelglas 
och isolerglas. Fäster och skyddar på  glas, metall och trä. Kittet 
härdar till en skyddande hinna efter några dagar, och under huden 
förblir kittet plastiskt. 
  
Fönsterkit 684 kan övermålas och är tixotropisk – lättarbetad. 
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Produkt Information: 

  Fleksibelt kitt till reparation och kittning av fönster 

Fönsterkit 684 är ett stabiliserat och plastiskt 
specialkitt, tillverkat av polymeriserande 
vegetabilska oljer med tillsattser av konstgummi. 
Kittet härdar genom upptagning av syre (oxygen). 
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Bruksanvisning: 

Förberedelse:  Ytorna skall vara rena och torra före applicering av kittet. Porösa ytor som trä och betong 
skall före kittning primas. Aluminium, koppar och metaller avfettas för  
kittning. 
 

Användningstemperatur: Kan appliceras vid temperaturer från +5 °C till +40 °C. Dygnets minimitemperatur får ej  
understiga +5 C under härdningen. 

 
Applicering:  Fönsterkit 684 appliceras med kniv eller fogspruta. Kittning innomhus, se till för extra god 

ventilation för att undgå rynkor på ytan när fönstret kommer ut (placera fönstren med  
inbördes avstånd).  
 
Vid kittning utomhus skall kittet skydas mot kraftigt regn tills ytan har härdat. Kitta alltid i 
uppehållsväder, men aldrig i direkt solljus. Sörj för god ventilation. 

 
Härdningstid:  Bildar hud efter 1 – 2 dygn vid  +20 °C. 
 
Övermålning:  Fönsterkit 684 kan övermålas. Med ren linoljefärg kan övermålning – med försiktighet –  

göras direkt efter kittning. Vid bruk av alkydfärg, plastalkydfärg eller acrylplastfärg skall   
övermålning ske efter 2 – 4 dygn.  

 
Rengöring:  Icke härdat kitt rengörs med papper, eller med terpentin eller luktfri petroleum. 

 

 

 

 

 

 

 
Säkerhet: 
Hälsoklass:  Ingen 

Brandfara:  Ingen 

 

För ytterligare upplysningar  om säkerhet hänvisas till  produktens säkerhetsdatablad. 

 

DANA PU Vinterskum 582 - Revideret 21.04.2004 - Side 2/2 

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och 

arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås 

vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer.  

I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor. 

 

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600  KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE 

TLF. +45-56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. +45-56 64 00 75 

KUNDSERVICE NR I SVERIGE. 046 - 57070 
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