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Produktbeskrivning  
Gjöco Fönsterkitt är ett stabiliserat och plastiskt specialkitt, tillverkat av polymeriserande 
vegetabiliska oljor med tillsatser av konstgummi. Kittet härdar genom upptagning av syre 
(oxygen).  
 
Användningsområde 
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.  
Gjöco Fönsterkitt kan övermålas och är tixotropt – lättarbetad. 
 

 
FYSIKALISKA DATA 
 
Typ: Oljebaserat kitt 
Densitet:  2,02 kg/l 
Hållbarhet: Minimum 12 månader (patron) och 24 månader (burk) vid 

sval och frostfri förvaring. Efter att förpackningen är bruten 
ska den återförslutas väl. 
 

Förpackning: Artikelnummer Emballage Kulör 

680031 300ml patron Natur  

680131 300ml patron Vit 

680175 375 ml burk Vit 
 

 

 
BRUKSDATA 
 
Appliceringsmetod: Kniv eller fogspruta 
Härdningstid:  Bildar hud efter 1-2 dygn vid +20 ºC 
Arbetstemperatur:  +5 till +40 ºC 
Temperaturbeständighet:  – 35 till +90 ºC  
Övermålningsbar:  
Rengöring: 

Ja 
Icke härdat kitt avtorkas med papper, eller avlägsnas med 
terpentin eller luktfri petroleum. 
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BRUKSANVISNING 
 
Förbehandling 
Underlaget ska vara rent och torrt, och utan lösa partiklar. Porösa ytor som trä och betong 
skall före kittning primas. Aluminium, koppar och metaller avfettas innan kittning. 
 
Applicering 

Kan appliceras vid temperaturer från 5 °C till 40 °C. Dygnets minimumtemperatur får inte 
understiga 5 °C under härdningen. På grund av att olja normalt separerar ut skall den första 
delen av massan som trycks ut ur patronen kasseras. Gjöco Fönsterkitt appliceras med kniv 
eller fogspruta.  
Sörj för extra god ventilation vid kittning inomhus för att undvika rynkor på ytan när fönstret 
kommer ut (placera fönstren med inbördes avstånd). Vid kittning utomhus skall kittet 
skyddas mot kraftigt regn tills ytan har härdat. Kitta alltid i uppehållsväder, men aldrig i 
direkt solljus. Sörj för god ventilation. Bildar hud efter 1 – 2 dygn vid +20 °C. Gjöco 
Fönsterkitt kan övermålas. Med ren linoljefärg kan övermålning, med försiktighet, göras 
direkt efter kittning. Vid bruk av alkydfärg, plastalkydfärg eller akrylplastfärg skall 
övermålning ske efter 2 – 4 dygn.  
 
Övrig information 
Ohärdat kitt kan torkas bort med papper alternativt tvättas av med lacknafta eller liknande. 
 
Säkerhet 
För ytterligare information se produktens säkerhetsdatablad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden 
som produkterna används vid ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens 
kvalitet.  Produkterna levereras i enlighet med våra ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING, LEVERANS OCH 
SERVICE, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data 
utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter 
utgivningsdatum.                               Utgivet av Gjöco AB 

 

 
 


