
Leírás: Nagyfínomságú késtapasz

Felhasználási területek: Különféle festendô

kül-és beltéri felületek felületi egyenetlenségeinek ki-

töltésére szolgál.

Felületek: Fafelületek, korróziógátló alapozóval

alapozott fémfelületek, falfelületek,beton

Tulajdonságok: Gyorsan szárad, könnyen csi-

szolható

Mûszaki információk:

Felépítés: Alkid mûgyanta alapú kitt

Sûrûség, g/liter: 1700 – 1900

Gyakorlati információk:

Kiszerelés: 1; 5 kg

Hígítás: Szükség esetén max. 1% Supralux olaj-

festék hígítóval, vagy H-100 szintetikus hígítóval 

Száradási idô 20 °C-on: kb. 2 -3 óra 

Csiszolhatóság 20 °C-on: kb. 2 - 3 óra után

csiszolható

Kiadósság: kb.2-4 m2/kg, a felület minôségétôl

és a rétegvastagságtól függôen

Felhordási módok: kittkés

Színválaszték: törtfehér

Minôségmegôrzési idô: min. 12 hónap, az

MSZ 13910 szerint, +5 és +25 °C között, fedett

raktárban tárolva

Tûzveszélyességi fokozat: II. Használata so-

rán a dohányzás és nyílt láng használata tilos!

KITT



Felhasználási útmutató: 

Felületelôkészítés, felhordás: 
A felületnek tisztának, por-, pára- és zsírmentesnek kell lennie. Felhasználás
elôtt a kitt felületérôl az esetleges bôrréteget egybefüggôen távolítsuk el és
az anyagot alaposan keverjük fel. Hígítani általában nem kell; szükség ese-
tén legfeljebb 1% Supralux olajfesték hígítóval vagy H-100 szintetikus hígí-
tóval hígítható. Az anyagot beeresztett és alapozott fafelületre, korróziógát-
ló alapozóval bevont fémfelületre, illetve impregnált, alapozott beton- vagy
falfelületre hordjuk fel. A felhordást kittkéssel végezzük, kb. 0.2 mm-es réteg-
vastagságban, az alapozó réteg teljes száradása után. Szobahômérsékle-
ten a 0.2 mm-es bevonat kb.2-3 óra után csiszolható, majd portalanítás
után közbensô alapozóval, illetve Supralux Astralin vagy Durol zománccal
átfesthetô. Agresszív oldószertartalmú festékekkel ( pl. nitrocellulóz alapú fes-
tékek,stb.) azonban csak a bevonat teljes átszáradása után szabad átfeste-
ni. Ne vigyünk fel egyszerre túlságosan vastag kittréteget, mert ez gátolja a
teljes átszáradást és esetleg bevonati hibákat is okozhat. Hasonló a hatása
a túlságosan kis hômérsékletnek is A munkaeszközök tisztításához pl.
Supralux hígítót használhatunk. 

A termékismertetôben közölt alkalmazási területeket és felhasználási technológiákat jelen-
leg legjobb mûszaki ismereteink alapján javasoljuk, de ezek természetesen nem pótolják
a helyi adottságoknak megfelelô részletes alkalmazási elôírásokat. Közléseink ilyen érte-
lemben tájékoztató jellegûnek tekintendôk!

Akzo Nobel Coatings Rt.
3581 Tiszaújváros Pf.135.
Tel: 06-49-321-998
Budapesti Iroda: Tel: 206-6520, 206-6519
internet: www.supralux.hu

Akzo Nobel Coatings Rt.-t az SGS Yarsley ICS tanusította az ISO 9001 szerint

Javasolt bevonatrendszerek:

Felület Alapozó Tapaszolás (Közbensô Átvonó zománc
alapozó**)

-fa és Supralux alapozó Supralux Kitt Supralux alapozó Supralux Durol
készítményei*
-beltéri fal * Supralux alapozó Supralux Kitt Supralux alapozó Supralux Durol
-vas, acél Supralux Koralkyd Supralux Kitt Supralux alapozó Supralux Durol

* Az alapozás elôtt a pórusos felületet Supralux lenolajos fabeeresztôvel
célszerû beereszteni. (Kivéve: magas gyantatartalmú farostlemezek.)
**Színét  célszerû a fedôzománc színéhez illeszteni.

Már festett  felületek felújító festése:
A hibátlan régi bevonatokat megcsiszoljuk, majd zsírtalanítjuk. A repedezett,
laza festékréteget pl. kaparással, csiszolással távolítsuk el, a felületet Supralux
Kitt-tel történô tapaszolással és ha szükséges, közbensô alapozással javítsuk ki,
majd 1-2 réteg Supralux Durol festékkel fessük át.


