
 

 

 

 

Fysikaliska / kemiska data: 
Kitt: 
Typ:  Vattenbaserad kitt på acryldispersionsbas. 
Densitet:  1,6 kg/liter 
Hållbarhet:  Minimum 8 månader vid sval förvaring. Får inte utsättas för frost. 
Förpackning:   

Artikelnr. Emballage Kulör 

68132 300 ml patron Vit 

 
Härdat kitt: 
Övermåningsbart: Ja. 
Krympning:  ca 15%. 
Beständighet:  Väder: Mycket god. 
  UV-ljus: Mycket god. 

 

Produktbeskrivning & användning: 
Fönsterkitt 681 är ett professionellt snabbtorkande vattenburet kitt på 
bas av acryldispersion. 
 
Används till kittning av fönster och reperation av kittfals. Vidhäftar mot 
trä, glas, färg, pvc, galvaniserat järn och andra torra ytor. 
 
Fönsterkitt 681 kan tidigt övermålas, är UV-beständigt och kräver 
inget underhåll. 
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Produktinformation: 

För kittning och reperationer - övermålningsbart    

DANA LIM  

Fönsterkitt 681 

www.danalim.se 
 

 

Fönsterkit 681 - Reviderat 2019-05-06 - Sida 1/2 

SE 



 

 

 

 

 

 

Bruksanvisning: 
Förbehandling: Ytorna skall vara rena och fria från damm, fett och olja. Fukt kan accepteras, men inte våta 

ytor. Obehandlat trä grundas före applicering. 
 
Användningstemperatur: Minimum 5 °C. Dygns minimum tempereturen får inte understiga 5 °C under härdningen. 
 
Applicering: Fönsterkitt 681 appliceras med fogpistol. Hörnen rättas till med kittkniv, som trycks mot 

hörnet. Spetsen på kittkniven slipas rund, så att hörnorna blir svagt runda och inte  
knivskarpa. Under härdningen kan det p.g.a. krympning uppstå spänningar,  
varvid den knivskarpa hörnan kan medföra sprickbildningar.  
 

Efterglättning: Överskottskitt avlägsnas med kittkniv eller med en spackel. Fin efterglättning utförs bäst när 
kittet har bildat en skinnyta. 

   
Torktid:  Dammtorr efter några minuter. Ytor efter 1 – 2 timmar vid 20 °C.  

Genomhärdat efter 2 – 10 dygn beroende på temperatur, luftfuktighet och kittfalsens tjocklek. 
 
Vid kittning under kall och fuktig årstid ska man försäkra sig om genomhärdning av falsen 
innan den utsätts för långvarig fuktbelastning, eftersom den ohärdade kärnan i falsen annars 
kan ta upp vatten och utvidga sig. Detta kan medföra att den härdade ytan lossnar. 

 
Övermålning: Fönsterkitt 681 är övermålbart. Vid användning av linoljefärg, alkydoljefärg, plastalkydfärg 

eller acrylatfärg kan man tidigast måla efter 8 timmar.  
  

Rengöring: Verktyg rengörs med DANA Wipes 915 eller med vatten innan kittet torkar. Torkat kitt 
avlägsnas mekanisk.  

 
För fler upplysningar och goda råd om kitt och kittning, se rapporten 

»Kitning og vedligeholdelse af ruder med enkeltglas«. - 

http://www.vipo.dk/pictures_org/Glas_Vindue.pdf 
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Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga 

produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för 

slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och 

inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor. 

 

 

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK  

TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE 
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