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Casco Window Putty 5952 
 
Användningsområde  Casco Fönsterkitt är ett elastiskt, oljebaserat specialkitt som är lika lätt att 

använda som linoljekitt men har avsevärt högre livslängd. 
 
 
Bruksanvisning 1. Ytorna skall vara torra och rena. De obehandlade sugande ytorna, 

även tryckimpregnerat och laserat virke, skall spärrgrundas före kittning, 
för att motverka att olja i kittet sugs in och lämnar ett oljefattigare kitt 
som spricker fortare. Spärrgrunda med utspädd alkyd alt. oljefärg.för ett 
gott rötskydd. 
 
2. På patronförpackningen skärs tubspetsen av, varefter plast-
munstycket skruvas på. Skär av detta snett ca 1,5 cm från spetsen. 
Tryck ut en jämn kittsträng med limpistolen. Bred ut med kittkniv. 
Eftersläta med fuktat finger. OBS! Patronen bör ha lagrats vid minst 
20°C för att arbetet skall gå smidigt. 
 
3. Övermåla efter ca 1 vecka. Måla ca 2 mm in på glaset för gott skydd. 
Övermålat kitt har extra lång livslängd. 
 
4. Rengör verktyg med lacknafta. 

 
 
TEKNISK DATA 
 
Typ  Kitt baserat på torkade oljor och elastomerer. 
 
Färg Natur 5952 NCS 2010-Y20R 
 
Konsistens Smidig kittpasta. Styvt kallt kitt knådas i handen eller uppvärmes på 

lämpligt sätt. 
 
Densitet Ca 1850 kg/m². 
 
Brandfara  Ej brandfarligt. 
 
Arbetstemperatur +5°C till +40°C. 

 
Temperaturbeständighet -35°C till +70°C 
 
Redskap Limpistol och kittkniv. 
 
Åtgång 300 ml räcker till 5 m kittfog 4x4 mm. 
 
Härdtid 7 dygn beroende på fogtjocklek. 
 
Skinntid Ca 1-2 dygn 
 
Lagringstid Minst 1 år i oöppnad förpackning. 
 

Produktinformation 



Förpackning 300 ml  
 
 
HÄLSA OCH MILJÖ 
 
Märkning - 
 
Hantering och  
Rengöringsföreskrifter 

Verktyg rengörs med lacknafta. 
 
Ytterligare information finns i SÄKERHETSDATABLADET 

CASCO ÄR CERTIFIERAD ENLIGT                     
  
 
Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk 
erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa 
förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom 
förbrukarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan 
vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala 
omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och 
kontinuerlig kontroll. 

 

 
 

Akzo Nobel Bygglim AB 
Box 11550, 100 61  STOCKHOLM 
Tel. 08-7434000, Fax 08-6436370 
Downloaded från www.casco.se  
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