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Gjøco Vinduskitt er et kitt basert på linolje og vegetabilske oljer, og er ferdig til bruk. Anvendes til 
kitting av vindu og til reparasjoner av kittfalsen. Kan også benyttes til sparkling av spikerhull m.m. 
Gjøco Vinduskitt skal overmales for å få god holdbarhet. 
 

 

FYSIKALSKE DATA 
 
Type: Linoljekitt 
Farge: Hvit og naturell 
Egenvekt (kg/l): Ca. 2,1 
 

 

BRUKSDATA 

 
Påføringsmetode: Stålsparkel, kittkniv, fugepistol 
Tynner / rengjøringsmiddel: White spirit. 
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):  
Berøringstørr: Ca. 0,5 time 
Sjikt tykkelse: Max. 3 mm 
Anbefalt påføringstemp. °C: Min. +5, max. +40 
Holdbarhet: 1 år i uåpnet emballasje 
  
 

 

BRUKSANVISNING 
 

Forbehandling 
Underlaget må være rent og tørt, fettfritt og uten løse partikler. Bart tre og kittfalsen grunnes med 
maling eller Gjøco Oljegrunning før kitting. 
 

Påføring 
Påføres med stålsparkel eller kittkniv. Må ikke utsettes for kraftig regn eller sol før det er tilstrekkelig 
herdet. Overmales etter 2-4 uker. Påfør malingen 1-2 mm inn på glasset. 
 

Lagring 
Lagres stående, tørt og frostfritt og ikke ved høye temperaturer. 
Produktet skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.  
 

Avfallshåndtering 
Produktet skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig 
avfall. 
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ØVRIG INFORMASJON 
Lagres tørt og frostfritt. Uherdet kitt fjernes med tørkepapir eller Gjøco White spirit. 
Emballasjestørrelser: 375 ml boks eller 300 ml patron. 
 

 

SIKKERHET 
Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. 
 

 
Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. 
Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets 
kvalitet.  Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig 
avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som 
halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.  Dette datablad erstatter 
tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.    Utgitt av Gjøco AS           
 

 


