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Fişă tehnică          Sadolin® Chit Colorat Pentru Lemn 
            Chit de cuțit pentru suprafețe lemnoase 

 
Descriere: Chit de cuțit, pe bază de apă, pentru suprafețe lemnoase aflate la exterior sau interior. 
 
Proprietăţi: Chit colorat pentru reparații de mici dimensiuni, cu rezistență la apă, flexibil și cu o excelentă aderență pe 
suprafețe lemnoase. După uscare se obține o suprafață rezistentă, fără crăpături, ușor de șlefuit. Se poate decora cu 
produse pe bază de apă sau solvent. A nu se folosi pentru reparația ambarcațiunilor! 
 
Culoare: Natur, Alb, Fag, Stejar, Teak, Palisandru, Mahon 
 
Colorare:  Culorile se pot amesteca între ele pentru obținerea de nuanțe diferite. 
 
Mod de utilizare: Suprafeţele trebuie să fie uscate şi curate (fără pete de ulei, grăsimi, mucegai sau praf). Eventualele 
pete de răşină sau grăsimi de pe sufrafaţa lemnului se îndepărtează cu diluant sintetic. Temperatura mediului ambiant 
trebuie să fie cuprinsă intre 5°C  - 30°C . Nu se aplică în condiţii de umiditate ridicată (peste 65%). Se va evita aplicarea 
produsului sub directa acţiune a razelor solare. Se aplică chitul direct din tub, presând ușor materialul în locul de 
reparat și apoi se nivelează cu un șpaclu metalic. După uscare se poate finisa cu hârtie abrazivă. 
 
Sistem de straturi recomandat:  Un strat de 2-10 mm. Se pot aplica mai multe straturi dar grosimea finală a reparației 
nu trebuie să depășească 20 mm. 
 
Uscare: La 20°C: 2 ore în strat subțire. 
 
Înteţinerea uneltelor: Imediat după utilizare se spală cu apă. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte 
de spălarea acestora.  
 
Depozitare şi păstrare: Se păstrează în ambalajele originale, închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5°C-30°C, 
ferite de surse radiante de căldură. A se feri de îngheţ!   
Valabilitate: 24 luni de la data fabricației 
 
Disponibil: tub de 75 g 
 
 
Folosiţi produsul în spaţii bine ventilate. Nu mâncaţi şi nu fumaţi în timpul utilizării produsului. Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. 
Nu deversaţi restul de produs în reţeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor. 

 
 


