TYÖOHJE

/ TUOTTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN

LATTIAKITTI, 7350
Hyvin täyttävä kittitahna kaikille puulajeille
Osmo Color Lattiakitti on hiottujen parkettilattioiden halkeamien ja rakojen täyttämiseen tarkoitettu aine, joka kuivuu
nopeasti ja on helppoa hioa. Väritöntä tuotetta käytetään yhdessä hiontapurun kanssa, jolloin kitti saadaan aina puulattian sävyyn täydellisesti sopivaksi.
KÄYTTÖKOHTEET
Lattiakitti sopii erilaisten parketti- ja puulattioiden rakojen,
halkeamien (< 2 mm) ja kolojen (mm. ruuvinreiät) täyttämiseen, ja sitä voi käyttää kaikille puulajeille. Tuotetta ei voi
kuitenkaan käyttää joustaville lattiapinnoille, lankkulattioihin
tms. eikä korkille.
KOOSTUMUS
Polymeeridispersio, täyteaine, emulgointiaineet ja vesi.
OMINAISUUDET
Tiheys: 1,05–1,10 g/cm3
Viskositeetti: hieman tahnamainen
Haju: hajuton
Leimahduspiste: ei määriteltävissä

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS
Saippualla ja vedellä heti käytön jälkeen.
KUIVUMINEN
Anna pinnan kuivua 30–60 minuuttia 23 °C:n lämpötilassa
ilmankosteuden ollessa 50 %. Alhaisempi lämpötila ja/tai
korkeampi ilmankosteus pidentävät kuivumisaikaa. Huolehdi
hyvästä ilmanvaihdosta.
HUOMAA
Noudata normaaleja työturvallisuusohjeita käytön aikana.
Käytä työssä vain ruostumattomia työvälineitä ja varmista,
että käytetty puupuru on puhdasta eikä purun sekaan ole
päässyt mm. naulan osia, jotka voivat aiheuttaa ruostetahroja käsitellylle pinnalle. Kaikki ohjeiden ulkopuolinen tuotteen
käyttö on kielletty ilman erillistä hyväksyntää. Huomioi aina
myös muiden materiaalinvalmistajien tekniset ohjeet, kuten
myös hyvät rakennustavat sekä standardit.
PAKKAUSKOOT
5 litraa

VALMISTELU
Hio puulattiat puulle. Varmista, ettei käsiteltävässä pinnassa
ole öljyä, rasvaa tai muuta likaa. Hio kitattava pinta nauhahiomakoneella (hiontakarkeus esim. P80) ja reunahiomakoneella
(hiontakarkeus P60), ja imuroi tämän jälkeen pinta puhtaaksi
hiontapölystä.

RIITTOISUUS
5 litran astia riittää 50–75 m2:n kertakäsittelyyn.

KÄYTTÖ
Sekoita Lattiakitti huolellisesti pakkauksessaan, kunnes aine
on kauttaaltaan tasaista. Sekoita aineen joukkoon puupurua,
jonka raekoko on 80–120, kunnes saadaan paksu ja tasainen
tahna (n. 15 % painonnousu hiontapölyn lisäämisellä). Käytä
aina käsiteltävänä olevan puun puupurua, kun mahdollista.
Varmista kittitahnan oikea koostumus. Liian paksu tahna
ei tartu kunnolla ja irtoaa hiottaessa, liian ohut ei täytä tarpeeksi. Kuitupitoinen hiontapöly (erityisesti trooppisista puulajeista) voi sekoittua lattiakitin joukkoon huonosti, jolloin raot
eivät täyty kunnolla. Tässä tapauksessa vähennä puupurun
määrää. Suosittelemme kittitahnan sekoittamista erillisessä
astiassa.
Levitä kittitahna esim. jousiteräslastalla viistosti lattialautaan
nähden painaen samalla tahnaa puun rakoihin. Toista levitys
tarvittaessa. Anna kuivua ja hio sen jälkeen pinta ensin karkealla paperilla (P80) ja jatka sitten hienompaan (P100–120).
Kun pinta on viimeistelty tarkoitukseen sopivalla hiontakarkeudella puhtaaksi ja tasaiseksi, voi sen pintakäsitellä.
Huomaa: Käytä kittitahnan tekoon vain puhdasta hiontapölyä.
Koska lopputulos riippuu mm. puulajista ja käytetystä hiontapölystä, on koekäyttö välttämätöntä.

JÄTTEIDEN KÄSITTELY
Toimita tuotteen jäämät vaarallisten aineiden keräyspisteeseen.

VARASTOINTI
Tuote säilyy vähintään 12 kk tai kauemmin kuivassa paikassa
kansi suljettuna. Säilytä ja kuljeta 5–30 °C lämpötilassa.

TURVALLISUUS
Säilytä lasten ulottumattomissa. Älä päästä kemikaalia silmiin, iholle tai vaatteisiin. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan
pyynnöstä.
Valmistaja: Osmo Holz und Color GmbH & Co KG
Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf Saksa
Osmo Color -tehtaalla on ISO 9001- ja -14001 -standardien
mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät.

Tämä työohje on yleisohje, joka on laadittu parhaan tietomme
pohjalta. Tätä ohjetta voi ja pitää soveltaa, mikäli onnistuneen
lopputuloksen saavuttaminen sitä edellyttää.
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