
TUO´TEKUVAUS
Glasil Super Ikkunakitti on elastinen, vaivaton kitti, jolla on erinomainen tarttuvuus lasiin, metalliin ja puuhun (sekä käsiteltyyn 
että käsittelemättömään). Ei tarvitse pohjustaa.

KÄTTÖALUE
Uusien ikkunakehysten kittaukseen ja vanhojen korjaamiseen. Alumiinisten ikkunalistojen ja ikkunapeltien  tiivistämiseen.

TYÖOHJE
Uudet ikkunakehykset: Bostik GLASIL SUPER IKKUNAKITTIÄ voidaan käyttää ilman pohjustusta niin käsittelemättömien kuin ku-
ultomaalattujen, kyllästettyjen ja peittomaalattujen ikkunakehysten kittaamiseen.  Vanhat ikkunakehykset: Irtonainen kitti pois-
tetaan terävällä työvälineellä kuten esim. temmiraudalla.Puhdista kittisauma  denaturoimattomalla spriillä. Mikäli vanha kitti on lu-
jasti kiinni poistetaan sitä  2-3 mm raaputtamalla sekä läheltä lasin pintaa että myöskin kehyksen  puolelta.  Täten  Bostik GLASIL 
SUPER IKKUNAKITTI saa parhaan mahdollisen tarttuvuuden sekä lasiin että kehykseen. Uudelleen kitattaessa ja lasia asennetta-
essa Bostik GLASIL SUPER IKKUNAKITTI levitetään saumaan suoraan patruunasta Bostik Kittipistooli H14:llä, H40:llä tai paineil-
mapistooli T16X:llä. Käytettäessä  0,6 litran "sukkia" kitti levitetään Bostik Käsipistooli H2:lla tai Bostik Paineilmapistooli T22X:llä.  
Muovisuutin mitoitetaan kittisauman leveyden mukaan. Uudelleenkittauksessa kittiä levitetään vanhan lujasti kiinni olevan  kittisau-
man päälle 2 mm:n kerros niin että kitti saa kosketuksen sekä lasiin että kehykseen. Lasinasennuksessa kittisauman tulee muo-
dostaa kolmio lasin ja ikkunakehyksen välillä. On erittäin tärkeää, että  Bostik GLASIL SUPER IKKUNAKITTI saa kunnollisen koske-
tuksen sekä kehykseen että lasiin.Tarvittaessa kittisauma voidaan tasoittaa mietoon saippualiuokseen kastetulla saumapuikolla tai 
kittiveitsellä. Puhdistus: Lakkabensiini. Suositeltava työlämpötila Bostik GLASIL SUPER IKKUNAKITILLE on 10...25°C.

TYÖSUOJELU
Tuotetta ei luokitella voimassa olevien lakien ja asetusten mukaan terveydelle vaaralliseksi eikä tulenaraksi tuotteeksi. Lisätietoja 
käyttöturvallisuustiedotteesta.

Smart help
1-800-726-7845

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800
info.fi@bostik.com

Bostik Oy, Puh: 010 843 8800, www.bostik.fi

Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset 
tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat 
kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään 
sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska 
käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa 
kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.
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TEKNISIÄ TIETOJA
Ominaisuudet

Shore A-kovuus N. 30.

Tiheys N. 1,5

Kalvonmuodostumisaika 30-60 min. riippuen ilman 
kosteudesta

Väri Luonnonvalkoinen

Tarttuvuus Erittäin hyvä lasiin, elok-
soituun alumiiniin, PVC:hen ja 
puuhun.

UV-säteilyn- ja säänkesto Erittäin hyvä

Ruiskutuspaine 4 baria   4 
mm:n suutt.

< 200 g / min

Vetolujuus (100 % venymällä) N. 0,8 MPa DIN 53504-S2.

Murtovenymä N. 230 % DIN 53504-S2.

Murtovetolujuus N. 1,5 MPa DIN 53504-S2.

Varastoinninkestävyys 18 kk.

Pakkauskoot 0,3 l patruuna, 0,6 l 'sukka'.

OTA YHTEYTTÄ

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

Bostik Oy, Puh: 010 843 8800, www.bostik.fi

Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset 
tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat 
kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään 
sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska 
käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa 
kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.

OTA YHTEYTTÄ


