
OS108

Mastic G Fönsterkitt

Användningsområde

Glasning, konventionellt tryckoch falskitt

för glasrutor i trä- och metallbågar.

Utmärkande egenskaper

• Smidig och lättarbetad pasta

• Används av ledande fönsterfabriker

och glasmästerier

• Övermålningsbart

Beskrivning
Plastiskt specialkitt för glasning. Uppbyggt på halvtorkande

oljor och petrokemiska bindemedel. Smidig, lättarbetad

konsistens och av glasmästarna mycket omtyckt kitt sedan

50-talet. Finns i tre standardkulörer. I mindre förpackningar

säljes OS108 under namnet OS106 Fönsterkitt.

Kulör
Benvit S 0502-Y

Beige S 1005-Y 20 R

Brun S 7020-Y 50 R

Förpackning
5 liter hink beige, benvit, brun

12 liter hink beige, benvit

Beredning
• Glasfalsar, glasningslister och glas skall vara torra, rena

och fettfria.

• Glasning skall inte utföras vid temperaturer under +5°C,

såvida ej kontaktytorna först uppvärmes eller upptorkas.

• Obehandlat eller tryckimpregnerat trä ska spärrgrundas.

• Bågens utsida skall vara så ytbehandlad, att träet ej tar till

sig fukt.

• Lasyrbehandlat trä skall underhållas varje eller vartannat år.

Doppgrundning är ej tillräckligt.

Applicering
• Doppgrundade fönster skall omedelbart ytbehandlas på

platsen efter monteringen.

• Efter en tid kan sprickbildning uppträda i kittet. Detta

är inget materialfel, utan resultatet av otillräcklig

spärrgrundning vilket möjliggör att träet suger åt sig oljan

från kittet.

• Var därför omsorgsfull med spärrgrundningen.

Rengöring
Fläckar avlägsnas och verktyg rengöras med lacknafta.

Skyddsföreskrifter
Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet

påbörjas.

Leverans
Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring

031-570010 för information om närmaste återförsäljare.



Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspecialister ger dig
gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och
Limleverantörers Förenings allmänna
leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.

tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial

Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.se
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OS108

Mastic G Fönsterkitt

Teknisk information

Densitet Ca 2,1
Torrhalt 100%
Torktid 7 – 14 dagar. Utomhus torkar kittet snabbare
Temperaturbeständighet < 70°C
Användningstemperatur +5°C till +25°C
Rörelseupptagning ASTM C-920. 3%
Lagring Vid +5°C till +25°C
Lagringstid 24 månader i oöppnad förpackning
Övermålningsbarhet Alkyd- , linolje- och akrylfärger fungerar. Övermålning bör göras när kittet torkat. Måla kittfalsen och 2 mm ut på

glaset


