
 

  

                                                                               Page 1 of 2 

 

FIȘĂ TEHNICĂ Chit de cuțit pentru lemn 

________________________________________________________________ 

CHIT DE CUȚIT PENTRU LEMN 
 

1. Descrierea produsului: 

Chit pentru lemn cu adeziune excelentă la substrat și timp scurt de uscare. După uscare formează o suprafață 
foarte tare, mată și complet rezistentă la apă care poare fi ușor sablată și vopsită. 
 

2. Proprietăți: 

Suspensie de pigmenți si compozit într-un amestec de polimeri de vinil și solvenți organici cu adaos de agenți de 
plastifiere. 

Culoare:   bej 
Consistența:   pastă 
Densitate:   1,1 – 1,2 kg/L; 
Timpul de uscare:                 aproximativ 30 de minute în funcție de grosimea stratului și temperatura aerului. 
Acoperire:   aproximativ 1,25 m2/kg la un strat gros de 1mm. 
Termen de valabilitate: 4 ani, dacă este depozitat in ambalajul original închis la temperaturi cuprinse între 

+5ºC până la +30ºC  
Temperatura de aplicare:  peste +10 grade Celsius, temperatura ambientală, a substratului și a elementelor 

care se umplu. 
 

3. Utilizare: 

Este un produs destinat umplerii spațiilor mici, crăpăturilor și găurilor. Poate fi folosit pentru nivelarea de 
neregularități minore pe suprafețe de lemn sau pe bază de lemn înainte de vopsire. Chitul poate fi aplicat pe 
suprafețe de metal. Poate fi aplicat atât la interior cât și la exterior. 
 

4. Instrucțiuni de utilizare: 
 
4.1 Prepararea suprafețelor 

Suprafețele vor fi curățate și șlefuite cu șmirghel, iar praful trebuie înlăturat. Degresați cu DRAGON  Acetonă 
tehnică și apoi uscați. 
 

4.2 Unelte 
Aplicați chitul cu o spatulă din metal. 
 

4.3 Temperatura de aplicare 
Lucrările se vor efectua la temperaturi de peste +10 grade Celsius, temperatura ambientală, a substratului și 
a elementelor care trebuie chituite. 
 

4.4 Instrucțiuni 
Produsul este gata preparat. Amestecați bine conținutul. Aplicați cu o spatulă de metal, câte un strat o dată, 
cu o grosime de 1-2 mm și lăsați să se usuce. Dacă sunt neregularități mai mari, aplicați 2-3 straturi. Aplicați 
stratul nou numai după ce s-a uscat stratul anterior. Slefuiți cu șmirghel fin. 
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FIȘĂ TEHNICĂ Chit de cuțit pentru lemn 

________________________________________________________________ 

4.5 Spălarea uneltelor 
Spălați uneltele cu DRAGON Diluant Xylene sau DRAGON Diluant universal. După uscare, chitul poate fi 
înlătutat numai mecanic. 
 

4.6 Diluarea chitului 
Nu este recomandat. 
 

5. Ambalaje și cantități: 

 
 

 

6. Perioada de valabilitate: 

4 ani. 
 

7. Observații: 

Transport și depozitare: 
A se păstra și a se transporta în ambalajul original, închis ermetic, la temperaturi cuprinse între +0ºC până la 
+30ºC. A nu se lasă la îndemâna copiilor. 

 
Alte Observații: 
În timpul folosirii și după aplicare aerisiți intens încăperea până la dispariția mirosului specific.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acest produs îndeplinește condițiile de clasificare drept produs periculos, conform directivei 1999/45/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 
31 mai 1999 referitor la apropierea legilor, regulamentelor și provizioanelor administrative ale Statelor Membre pentru clasificarea, împachetarea și 
etichetarea produselor periculoase, așadar s-a pregătit o fișă de securitate de produs pentru aceasta mixtură, conform cu regulametul EC Nr. 
1907/2006 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 referitor la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricționarea 
Materialelor Chimice REACH, care stabilește o Agenție Europeana a Materialelor Chimice, amendând Directiva 1999/45/EC și respingând 
Regulamentul Consiliului  EEC Nr. 793/93 și Regulamentul Comisiei EC Nr. 1488/94 precum și Directiva Consiliului 76/769/EEC și Directivele Comisiei 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC și 2000/21/EC cu amendamente. 

Cod produs Capacitate Tip ambalaj 

DKDD250/RO 250g Cutie metal 

DKDD620/BG-RO 620g Cutie metal 


