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COLOWOOD Chit pentru lemn 
 
 
DESCRIERE  Chit special pe bază de apă pentru astuparea găurilor pe suprafeţele interioare din 

lemn. Gaura chituită poate fi vopsit sau lăcuit. 
   
CLASIFICARE DIN 
PUNCT DE 
VEDERE AL 
EMISIILOR 

 Chitul nu conţine formaldehide libere, în consecinţă după uscare nu emite formaldehide 
în mediul înconjurător. 

   
PREZENTARE 
PRODUS ŞI 
RECOMANDĂRI 
DE UTILIZARE 

 ♦ După uscare chitul are aspectul suprafeţelor de lemn netratate (pin, nod de pin, 
mesteacăn, nod de mesteacăn, stejar, nod de stejar, fag, alb şi mahon). 

♦ Pentru astuparea găurilor suprafeţelor interioare din lemn. 
♦ Mobilă, uşi, lambriu şi tavane. 

   
DATE TEHNICE   
   
Conţinut de solide   cca. 67 % raportat la volum, 83 % raportat la masă. 
   
Greutate specifică   1,98 – 2,06 kg / litru. 
   
Coduri de produs  007 2074, 2075, 2083, 2077, 2076, 2080, 2079, 2078 şi 2081. 
   
Gradul teoretic de 
acoperire 

 6 – 7 m2 / l (100 µm) 

   
Metoda de aplicare  Cu ajutorul şpaclului. 
   
Timp de uscare  Straturile subţiri pot fi şlefuite după aproximativ 4 ore, iar straturile mai groase după 

24 de ore. 
   
Diluare  Apă. 
   
Curăţarea 
echipamentului 

 Apă. 

   
Culoare  Pin, nod de pin, mesteacăn, nod de mesteacăn, stejar, nod de stejar, fag, alb şi 

mahon. 
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Informaţiile de mai sus , se bazează pe teste de laborator şi experienţe practice , s-au dovedit a fi valabile la data înscrisă pe fişa tehnică a produsului. 
Verificaţi valabilitatea acestor date ori de câte ori este nevoie. Calitatea produsului este asigurată de tehnologia de fabricaţie conformă cu cerinţele 
standardelor ISO 9001şi ISO 14001.Producătorul nu-şi asumă răspunderea pentru nici un fel de daune cauzate de nerespectarea instrucţiunilor de 
utilizare a produsului sau utilizarea acestuia în mod inadecvat. 

COLOWOOD Chit pentru lemn 
   
DETALII DE APLICARE 
 
Aplicare  Se îndepărtează impurităţile de pe suprafaţă. Se curăţă suprafaţa de praf ţi aşchii cu 

ajutorul pensulei. Se aplică chitul pentru lemn COOLWOOD cu ajutorul unui şpaclu. Dacă 
este necesar, se poate dilua cu apă. Este recomandat astuparea găurilor mai mari cu două 
sau mai multe straturi. Se şlefuieşte suprafaţa şi se îndepărtează praful format. 
Suprafaţa poate fi colorat de exemplu cu baiţ pentru lemn DICCO COLOR.  
Pentru lăcuire se poate folosi de exemplu lacurile AKVI TOPAS, AKVI COMBI sau lacurile 
MERIT. 

   
Condiţii de aplicare  Toate suprafeţele trebuie să fie uscate, temperatura aerului ambiant trebuie să fie cel puţin 

+ 5 ºC / 41 ºF şi umiditatea relativă al aerului să fie sub 80 %.  
   

COV  Conţine Compuşi Organici Volatili 20 g / litru de chit. 
Conţinutul maxim COV în chitul gata de aplicare este de 20 g / litru. 

   
SIGURANŢĂ  
ŞI SĂNĂTATE 

 Citiţi cu atenţie etichetele cu informaţii privind siguranţa şi sănătatea de pe cutie. Mai multe 
informaţii privind riscurile de utilizare precum şi protecţia împotriva acestora sunt 
disponibile în detaliu în fişele individuale de siguranţă şi sănătate. 
Aceste fişe se pot procura la cerere de la firma Tikkurila Coatings Oy. 
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