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– vi servar 

hantverkare!

Målat kitt är dessutom mer smutsavvisande och lättare att rengöra. Välj en kulör som ligger så nära 
fönsterfärgens kulör som möjligt för bästa täckförmåga. 

Mångårig erfarenhet och flera tester visar att både lösnings-medelsbaserade och vattenspädbara grund-
färger för fönstermålning normalt har mycket god vidhäftning på lAseal. övermålning kan ske i princip 
direkt efter läggning även om de flesta väljer att måla dagen efter då kittet har härdat. Du kan också måla 
betydligt senare om så önskas. Vi har testat flera av de ledande färgfabrikaten på marknaden.

Även flera olika fabrikat och kulörer av linoljefärg har provats enligt tillverkarens anvisningar med 
utmärkt resultat. Notera att linoljefärg kan få en mattare yta på kittet än den får på själva fönsterbågen. 
Detta kan upplevas tydligare vid mörka kulörer men påverkar ej färgens vidhäftning.

På vissa fönster kan det efter en tid uppstå sprickor i färgskiktet på kittet. Detta är inget fel utan visar 
bara att kittet genom sin elasticitet klarat att ta upp de rörelser som uppstår av väder och vind. sprick-
orna beror på att färgen inte är lika elastisk. 

OBS! Då användningen av kitt och färg samt ev. förändringar i produkternas innehåll ligger utanför vår kontroll innebär våra 
tester ingen garanti. Vid osäkerhet gör egna prov. Våra tester som utförts i verkstadsmiljö inomhus kan ej betraktas som heltäck-
ande. Ett flertal fabrikat från ledande tillverkare av respektive färgtyp har dock provats.

Vi rekommenderar följande färgkoder i RAL och NCS-skalorna.  
OBS! Dessa är närliggande men vi kan inte garantera exakt matchning.

RAl: 9010/NCs: 0502-Y07R

RAl: 7004/NCs: 4000-N

RAl: 8028/NCs: s8010-Y10R

RAl: 1001/NCs: 2010-Y20R

RAl: sVART/NCs: 9000-N

RAl: 6002/NCs: 6020-G10Y

RAl: 3005/NCs: 6030-Y80R

LAseal – övermålning

LAseal fönsterkitt behöver inte övermålas av tekniska skäl, men,  
vi rekommenderar ändå målning då det ger ett enhetligare utseende.
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