
 

 

 

 

Fysikaliska / Kemiska data: 
Kitt: 
Typ: Fukthärdande, neutral Silanmodifierad Polymer (SMP), 1-komponent. 
Densitet: ca 1,4 kg/lit 
Hållbarhet: 12 månader i oöppnat emballage vid torr och sval förvaring. 
Förpackning:   

Artikelnummer Emballage Kulör 

685290 290 ml patron Vit 

685294 290 ml patron Brun 

68562 600 ml påse Vit 

 
Härdat kitt: 
Övermålningsbar: Ja. 
Krymp: ca 2 – 5 % 
Hårdhet: ca 43 – 53 Shore A 
Beständighet: UV-skyddad. När kittet utsätts för sol och regn kommer det att patinera och några kulörer 

kan ändra glans med tiden, liksom färgen på fönstret. 

Produktbeskrivning & användning: 
Window Putty 685 är ett snabbhärdande och väderbeständigt kitt som krymper 
minimalt.  
 
Används till kittning av fönster och reparation av kittfalsar. Fäster på trä, glas, 
färg, PVC, galvaniserad plåt och ett flertal andra ytor. 
 
Window Putty 685 härdar med luftens fukt till en elastisk massa. Kittet kan 
målas över med de flesta vattenbaserade och vissa alkydfärger. Kittet har 
tillsats UV-skydd. 
 
Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i 
Svanenmärkta byggen. 
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Bruksanvisning: 
Förberedelser: Ytorna skall vara rena och torra och fria från smuts, fett och olja. Fukt kan accepteras, men 

inte våta ytor. Kittet fäster på de flesta målade och omålade ytor utan att använda primer. Att 
utföra ett vidhäftningstest är rekommenderat, särskilt vid större arbeten. 

 
Användningstemperatur: Minst +5°C. Vid användning i kalla temperaturer får kittet förlängd härdningstid. Längre 

härdningstid ökar risken för att kittet ska utsättas för skadlig påverkan från t ex fingrar under 
hantering, fönsterputsning eller kemikaliers reaktion med kittet. 

 
Applicering: Window Putty 685 appliceras med fogspruta. Hörnen rättas till med kittkniv, som dras mot 

hörnet. Kan också skrapas med silikonspackel eller liknande, alternativt glättas med fogpinne. 
 
Glättning Glättas som en vanlig fogmassa, med fogpinne och glättningsvätska medan ytan fortfarande 

är öppen. 
 
Härdningstid: Bildar hinna efter ca 20 minuter, beroende på luftfuktighet och temperatur.  

Yttorr efter 1 – 2 timmar vid 20°C och 50 % relativ luftfuktighet.  
Både temperatur och luftfuktighet påverkar härdningstiden.  
Genomhärdar med ca 2 – 3 mm/dygn vid 20°C och 50 % relativ luftfuktighet. 

 
Övermålning: Window Putty 685 behöver inte målas över men kan målas ca ett dygn efter kittning. 

Erfarenhetsmässigt fungerar vattenbaserade färger som akrylfärg och kombinerade 
akryl/alkyd-emulsionsfärger. Några färgtyper kräver flera strykningar innan kittet täcks helt. 
Vissa alkydfärger kan också användas. Då måste ett test utföras. Om färgen inte har yttorkat 
efter maximalt 1 vecka bör den inte användas. 
Färgen på kittet kan inte garanteras att få samma glans som på den omgivande träramen. 
Sprickor kan uppkomma i färgen ovanpå kittet om inte färgen är lika elastisk som kittet. Då 
kittet är elastiskt kan det ta upp eventuella rörelser i fönstret. 

 

Gulning: Under särskilda omständigheter kan kittet gulna, om det utsätts för påverkan av vissa 
kemikalier (t.ex. vegetabilisk lacknafta i linoljefärg). Var noga med att inte packa in nya fönster 
för tidigt, t ex i samband med frakt eller förvaring på lager. 

  
Rengöring: Ohärdad massa tas bort med Dana Wipes 915 eller lacknafta. Torkat kitt avlägsnas 

mekaniskt.  
 

För fler upplysningar och goda råd om kitt och kittning, hänvisas till rapporten 
http://www.vipo.dk/pictures_org/Glas_Vindue.pdf 
  
 
 

 

Säkerhet: 
Se produktens säkerhetsdatablad. 
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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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