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TERMÉKAZONOSÍTÓ   

LEÍRÁS   

A Belinka fagitt színes diszperziós gitt fából készült termékek felszíni hibáinak 

igényes javítására végső felületkezelésük, illetve kezelésük előtt.  

ÖSSZETÉTEL   

Sztirol-akrilát diszperzió és töltőanyagok alkotják.  

TULAJDONSÁGOK 

Egykomponensű gitt, mely könnyű alkalmazhatóságával és gyors száradásával tűnik 

ki.   

 Megjelenés:   homogén paszta,   

 Fajsúly:    1,7 kg/l, 

 Vízzel való keveredés:  igen jó,   

 Gyúlékonyság:   nem gyúlékony.  

FELHASZNÁLÁSI MÓDOK   

Faelemeken, például beltéri épületasztalos-munkákon és bútorokon használhatja a 

kisebb sérülések és hibák javítására és az egyenetlenségek eltávolítására.   

Nagyobb felületű sérülések (pl. kiesett csomók) javítására kétkomponensű 

kitöltőanyagot használjon.  

FAGITT 
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SZÍNEK   

A színmintáknak megfelelően.   

KISZERELÉS 

350 g és 750 g. 

AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE   

A faanyag felszíne legyen száraz, tiszta, pormentes; ne legyenek rajta festék- vagy 

lakkmaradványok.  

A FELVITEL MÓDJA 

A gittet rozsdamentes spaklival egy vagy több rétegben felhordva töltse ki a 

repedéseket, üregeket és egyéb sérüléseket és hibákat. A felesleges gittet spaklival 

szedje le.  

RENDSZERVÉDELEM 

A bevonást ezután úgy folytassa, mintha új faanyagot védene. A legittelt felszínt 

csiszolja meg, távolítsa el a port, majd újítsa fel a bevonatot. Ha fedőbevonatot 

használ (lakkozás), a megfelelően gittelt részeket nem lehet észrevenni. Ha páccal 

vonja be a felületet, a gittelés helye a pác színétől, a gittelt felület méretétől és a 

faanyag színárnyalatától függően valamennyire látható. Világosabb színárnyalatok 

esetében lehetőleg először próbálja ki, milyen lesz a hatás, és a gittet csak egy 

nagyon kis felületen alkalmazza. Ezenkívül érdemes olyan árnyalatot választani, 

mely minél közelebb van a faanyag színéhez.   

Az első pácréteg felhordása után a gittelt felszín megjelenése kissé mattabb lesz, 

majd a második után a pác fényessége kiegyenlítődik. 
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KIADÓSSÁG 

A kiadósság a hibák vagy sérülések kiterjedtségétől függ. Ha vékony (1 mm vastag) 

rétegben viszi fel, a kiadóssága kb. 1 kg/m2.  

SZÁRADÁS    

Munka közben a hőmérséklet +10 és 30 °C között legyen.  

Normál körülmények között (20 °C, 65 % relatív páratartalom):  

Porszáraz:          20-30 perc  

Megfelelően száraz a csiszoláshoz és a következő réteg felviteléhez:  4 óra 

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA  

Használat után a szerszámokat azonnal, alaposan mossa le vízzel.  

FIGYELMEZTETÉS  

A fa természetes anyag, de a színe nem mindig ugyanolyan. Ezért a gitt 

színárnyalata némiképp eltérhet az ugyanolyan nevű faanyag színétől. Az időjárás 

hatásainak kitett faanyaghoz nem javasoljuk a termék használatát.  

Számos vízalapú pác rosszul tapad a gitthez, ezért azt ajánljuk, hogy először 

végezzen egy próbát.  

Mivel ez a gitt rideg, parketta gittelésére nem alkalmas.  

TÁROLÁS ÉS KEZELÉS 

A Belinka fagittet eredeti, lezárt csomagolásában, száraz helyen, 5–35 °C 

hőmérsékleten tárolja.  

A terméket fagymentes helyen tárolja!  

ELTARTHATÓSÁG 

Eredeti, lezárt csomagolásban, az előírt körülmények között 24 hónap.  
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SZÁLLÍTÁS   

A termék semmilyen különleges veszélyt nem jelent szállítás során.  

MUNKABIZTONSÁG   

A Belinka fagitt nem tartozik a veszélyes anyagok közé.  

Munka közben tartsa be az általános higiénés előírásokat, és biztosítsa a 

munkaterület szellőzését.  

KÖRNYEZETVÉDELEM  

Ne öntse ki a csatornába, felszíni vízfolyásokba, illetve a szabadban. Az összes 

anyagot használja fel. A csomagolást és a fel nem használt terméket különleges 

hulladékként kezelje. A hatóságok tudnak felvilágosítást adni, hogy egy adott 

országban hol találhatók begyűjtőközpontok.  

SZABÁLYOZÁS   

A termékbiztonságra vonatkozó, munkabiztonsággal és a szállítás biztonságával 

kapcsolatos szabályozásról az anyagbiztonsági adatlapon talál információt.  

TOVÁBBI TECHNIKAI INFORMÁCIÓ  

További információt viszonteladóinktól kaphat, illetve látogassa meg honlapunkat: 

www.belinka.com.  

 

 

 

 

  

Jelen technikai információk célja a termék technikai jellemzőinek és felhasználási lehetőségeinek leírása. Bár a tanácsok hosszú távú tapasztalatainkon 

alapulnak, a vásárlónak magának kell eldöntenie előzetes próbák útján vagy egyéb módon, hogy a termék alkalmas-e a tervezett felhasználásra. Mivel a 

termék tulajdonságait nagyszámú tényező befolyásolja, például az aljzat, a felhasználás körülményei, a felhasználó tapasztaltsága, a környezeti feltételek 

stb., ezen információs adatlap tartalmából a gyártó semminemű felelőssége nem következik. Ha kétségei vannak, lépjen kapcsolatba technikai 

tanácsadóinkkal. 

http://www.belinka.com/

