
 

Linaõlikitt 

Kasutuskohad: 
Aknakitt klaasi paigalduseks puitraamide vahele DIN 18545 – A ja RAL 849 B / 2 järgi. 

 

Omadused: 

• töötlemisvalmis mass 

• kerge töödelda 

• ei sisalda kunstvaiku, lahusteid, säilitusaineid, ega fungitsiide 

• erikaal 2,25 kg / l 

• värvus beež 

 

Pakendid: 

Art. nr. 1104 - 1 kg 

 

Hindu vaadake kehtivast hinnakirjast. 

 

Koostis: 
Kriit, linaõlivärnits. 
 
Töötlemine: 
Aknasooned peavad olema puhtad, kuivad, tolmuvabad ja krunditud. Töötlemata puit tuleks enne 
kitiga töötlemist kruntõliga kruntida (Art.nr. 300), hoolikalt jäägid eemaldada ning kuivada lasta. 
Linaõlikitt enne kasutamist hoolikalt läbisõtkuda ning tihedalt soonde pressida. Siluda ühtleseks 
ja siledaks. 
 
Kuivamisaeg normaalse õhutemperatuuri korral: 
Ülevärvitav peale kilekihi tekkimist, hiljemalt 4-8 nädala pärast. Liiga varane ülevärvimine võib 
põhjustada „kortsude“ teket. Lihtklaasimise juures tekib ruumis sees klaasile vesi (klaas 
„higistab“). Kitile ei tohiks seda vet sattuda. Topeltaknaid ei tohiks peale klaasimist kohe kinni 
ehitada, sest kitt vajab siduvuse tekkeks õhu juurdepääsu. 
 



Ülevärvimine: 
Ülevärvimiseks sobivad kõik elastsed naturaalse õli baasil värvid, nt. Kreidezeit´i lasuurne 
linaõlivärv (art.nr. 320), 
 
Kulu: 
100-150 g linaõlikitti 1 meetri kitisoone kohta (soone laius kuni 10 x 15 mm). 
 
Eemaldamine: 
Õlikitid kivistuvad ajaga. Kui nad selletõttu katki rebenevad, nt lahti tulevad, võib kaitsmata 
kohtades vesi sisse tungida ning värvikihti ja puitu kahjustada. Kitisooni tuleb seetõttu 
korrapäraselt kontrollida. Kahjustunud kitt mehaaniliselt eemaldada ja uus kitt panna. 
 
Säilitamine: 
Jahedas, kuivas, mittekülmuvas kohas ja õhukindlalt suletuna säilib kitt mitmeid aastaid. 
 
Tööriistade puhastus: 
Kitinuga koheselt peale kasutamist kuiva puhastuslapiga puhtaks hõõruda. 
 
Ülejääkidega ümberkäimine: 
Kuivanud jääke võib panna majapidamisprügi hulka. Tühjad pakendid viia selleks ettenähtud 
kogumiskohta. 
 
Tähistus: 
Toode on ohutu. 

 
Oluline teada: 
Õlilaigud klaasil saab lihtsalt lapiga ja kriidipulbriga (Art.nr. 253) eemaldada. Linaõlikitti võib 
kasutada ka väiksemate aukude ja ebatasasuste täiteks puidupindades, et hiljem saaks 
õlivärvidega pinnad katta. Puit peaks enne olema töödeldud kruntõliga. Kuivavate õlide sisalduse 
tõttu võivad puhastuslapid olla süttimisohtlikud! Lapid õhu käes kuivatada või kinnisesse, 
tulekindlasse klaas-, või plekkanumasse panna. Jälgida tuleks võimalikku tundlikkust looduslike 
ainete allergia suhtes. 
 
Hoida lastele kättesaamatus kohas! 
 
Tootja: 
Kreidezeit Naturfarben GmbH, Saksamaa 
www.kreidezeit.de 
 
Maaletooja:  
Safran OÜ 
www.safran.ee 
 

http://www.kreidezeit.de/
http://www.safran.ee/


Käesolev tehniliste andmete leht annab vaid soovitusi ja võimalikke näiteid. Käesolevast lehest ei 
järeldu siduvat jõudu ega vastutust. Soovituste järgimisest ei rakendu õiguslikku suhet. 
Informatsioon põhineb meie hetke teadmistel ning ei vabasta kasutajad omaenda vastutusest. 
Kõikide värvimis- ja ettevalmistustööde puhul tuleb jälgida objekti olukorda ja toote sobivust 
tuleb hinnata kompetentselt. Käesolev tooteleht kaotab oma kehtivuse uue versiooni 
avalikustamisel. Staatus: 03.2020; täielikult värskendatud. 


