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FISA TEHNICA
Chit de rosturi pentru parchet

Uni-Kitt
Chit de rosturi pentru parchet, pe baza de solvent
Descriere:

Proprietatile Produsului / Beneficii:

Chit pentru rosturi, pe baza de solvent, pentru
umplerea rosturilor pardoselilor din lemn si a celor
din parchet.

Chit de rosturi monocomponent,pe baza de
solvent, cu vascozitate buna, pentru a evita
patrunderea umezelii in rosturi.
 Gata de folosinta
 Usor de aplicat
 Capacitate de umplere excelenta
 Uscare rapida
 Pretabil pentru toate tipurile de lemn

Pretabil pentru umplerea rosturilor:
 Parchet slefuit si pardoseala din lemn
 Parchet pre_nisat complet slefuit
 Pretabil la incalzire in pardoseala pe baza
de apa calda

Date Tehnice:
Nota: Uni Kitt contine aprox. 89% solvent.
Produsele pe baza de solvent pentru parchet sunt
din ce in ce mai restrictionate. De aceea, va
recomandam sa folositi produsele pe baza de apa
de la Pallmann (gama Hydro, sau gama Pall x )

Ambalaj:
recipient de metal
Cantitate:
5 litri
Dura ta de viata:
min. 12 luni
Culoare:
incolor transparent
Consum / strat:
aprox. 140 ml/m 2
Temperatura de lucru: 18 – 25 °C
Gata pentru slefuit:
dupa aprox. 15 minutes*
*In conditii climatice normale.
Pregatirea suprafetei:
Dupa ce adezivii folositi sau uscat si intarit, se
poate trece la tratarea suprafetei. Suprafata nu
trebuie sa contina murdarie, ulei, ceara sau silicon.
Slefuiti suprafata cu ajutorul masinii de
slefuit ce are atasate abrazive Pallmann de
granulatie 36 la 60.

Dealer
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Aplicare:

Note Importante:

1. Aduceti recipientul la temperatura camerei.
2. Amestecati Uni Kitt cu praful rezultat in urma
slefuirii cu abraziv de 120, folosind acelasi tip de
lemn ca si cel ce urmeaza a fi sigilat, aplicati pasta
obtinuta cu spatula.
3. Acoperiti complet toata pardoseala de lemn cu
o spatula inoxidabila de la Pallmann.
4. Dupa aprox. 15 minute, timp de uscare,
suprafata sigilata este gata pentru slefuit.
5. Slefuiti bine suprafata cu abrazive Pallmann de
gran. 100 grit Pentru a indeparta urmele lasate de
masina de slefuit, va sfatuim sa terminati finisajul
folosind abrazive de granulatie 120.

 Durata de viata minim 12 luni in ambalaj
original, cand este depozitat in conditii relativ reci.
Resigilati recipientii desfacuti si folositi continutul
cat de repede se poate.
 Conditiile optime sunt 18 la 25 °C si
umiditatea relativa < 65 %. Temp. joase si
umiditatea ridicata lungesc timpul de uscare. Temp.
ridicate si umiditatea joasa scurteaza timpul de
uscare.
 Rosturile > 2 mm trebuie curatate.
 Solutia de lemn lipit nu este pretabila pentru
dusumele si blocuri lemn.
 Pentru esente inchise,exotice,este important
ca toate rosturile si gaurile sa fie sigilate, pentru a
evita scurgerea grundului in rosturi, sau pentru a
evita decolorarea rosturilor.
Protectia mediului si a locului de munca:

6. Curatati sculele cu Uni Clean.
Nota: pe suprafata curata, aplicati totdeauna un
grund Pallmann pretabil la tipul suprafetei si
destinatia de uz.

Continut ridicat de solvent. In_amabil. Solventii din acest produs pot
forma vapori explozivi. Vaporii va pot afecta sanatatea, de aceea,
ventilati bine in timpul folosirii si dupa. Nu fumati Nu inhalati vapori.
Inchideti toate sursele electrice, ca sonerii, frigidere, aragaze, etc.
Folositi manusi de protectie. Consultati datele tehnice de pe eticheta
produsului.

Consum:

Evacuare:

Depinzand de latimea rostului, consumul este
aprox. 140 ml / mp
Depinzand de latimea rostului, acoperirea / litru
este de 7– 8 mp.

Dealer

Unde este posibil, colectati produsul si refolositi-l. Nu evacuati in
canalizari, cursuri de apa sau pe camp. Recipientii goi sunt
reciclabili.

