
 
Alu Spezial 
148.524 
Kova Polyesterikitti 
 
OMINAISUUDET 
Alu-Spezial on erikoiskitti alumiinipinnoille. 
- Hyvin alhainen laajeneminen lämpötilassa 
- Erittäin kova 
- Joustava korjauskitti 
- Vaimentaa tärinöitä ja värinöitä 
- Soveltuu alumiinin erityiskorjauksiin 
- Tarttuu teräkseen, sinkitylle ja alumiinipinnalle 
 
KÄISTTELY 
- Erityiskitti työskenneltäessä alumiinipinnoilla. 
- Täyttämään rungon reunoja ja kantteja. 
- Ensimmäiseksi kerrokseksi hitsattujen saumojen päälle. 
- Silottamaan tai täyttämään PU (polyuretaani) liimattuja paneeleita, vähemmän 
kutistumista ja huomioita kanteille ja reunoille. 
- Täyttämään syviä epätasaisia alueita luoksepääsemättömissä alueissa, joissa tinaus ei 
ole mahdollista. 
 
TUOTETIEO: 
- Toimitusviskositeetti 20°C: pastamainen 
- VOC-pitoisuus: 2004/42/IIB (b) (250) <250g/l 
- Väri: vaalean harmaa 
 
PINTA: 
Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas, kuiva, ja rasvaton. Hyvä tarttuvuus saavutetaan 
hieman karkeaksi hiotulla pinnalla. 
 
ANNOSTELU: 
Lisää 2-3 % painosta kovettajaa. 
Kovettajan yliannostusta tulee välttää läpivuotamisen ja värinmuutosten ehkäisemiseksi. 
 
KÄSITTELYAIKA: 
+20°C huonelämpötilassa, 3-4 minuuttia. 
 
REIAGOINTILÄMPÖTILA: 
Vähintään +5°C. 
 
LEVITYS: 
Levitetään lastalla. 
 
KUIVUMISAIKA: 

 



 
Ilmakuivaus +20°C huonelämpötilassa, 15 minuuttia. 
 
 
HIONTAOMINAISUUDET: 
Annetun kuivumisajan jälkeen. 
 
Täyttökittinä 
Ensimmäinen hionta - kuivana P80 - P120 
Uudelleen hionta - kuivana P120 - 240 
Hienokittinä: 
Ensimmäinen hionta - kuivana P120 - P180 
Uudelleen hionta - kuivana P180 - P240 
 
VIIMEISTELY: 
Seuraavat CS tuotteet voidaan työstää ALU Spezialin päälle: 
- Kaikki Multi kitit, Elastic Weiss tai Elastic Beige ja Ruiskukitti tai Ruiskukitti Plus 
 
VARASTOINTI: 
6 KK 18 - 20° C suljetussa alkuperäisessä pakkauksessaan 
 
 
 
Turvallisuusasiat: 
 
Edellä mainitut tekniset tiedot, erityisesti 
suositukset soveltamisesta ja tuotteidemme käytöstä, perustuvat 
tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tavanomaisissa olosuhteissa. 
Käytännössä materiaaleja, pintoja ja työskentelyolosuhteita on niin erilaisia, 
että mitään takuuta työtuloksista tai vastaavasta ei voida päätellä tästä tiedotteesta 
tai suullisesta konsultaatiosta, ellemme ole aiheuttaneet vahinkoa tahallisesti tai 
se johtuu törkeästä huolimattomuudestamme. Tässä tapauksessa käyttäjä on velvollinen 
todistamaan, että hän on kertonut meille kaikista vaadituista kohdista asianmukaista ja 
lupaavaa tuomiota varten, kirjallisesti ajoissa ja täydellisesti.  
Kolmannen osapuolen on noudatettava patenttioikeuksia. 
Lisäksi meidän yleisiä myynti- ja toimitus 
ehtoja ja viimeisimpiä teknisiä tiedotteita, jotka tulisi vaatia, sovelletaan. 
 
Ohjeet käsittelystä ja jätehuollosta ovat 
Käyttöturvallisuustiedotteessa ja eritelmät 
 

 


