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Univerzalno uporaben polnilni in izravnalni kit. Za uporabo v notranjosti. 
 
Namen uporabe:  
Površinski in izravnalni kit je primeren kot izravnalni kit na vseh mineralnih 
podlagah za izdelavo finih ometov, za izboljšave in zapolnitev lukenj, za 
kitanje z gipsom in gradbenimi ploščami iz gipsa. Poleg tega je primeren za 
fugiranje betonskih montažnih kosov, za izravnavo neravnosti, za montažo in 
obrobe vtičnic ipd. ter za oblikovanje in modeliranje. 
 
Material:  
Površinski in izravnalni kit je visokokakovosten izravnalni in polnilni kit na 
osnovi gipsa. 
 
Podlaga:  
Podlaga mora biti nosilna, prosta prahu ter maščob. Zrahljane, nestabilne dele je treba odstraniti. Pred 
uporabo namočite podlago. Močno vpojne površine ter lesene podlage je treba predhodno zmočiti z lepilno 
emulzijo. Gladke površine nalahno naredite hrapave.  
 
Poraba:  
Na milimeter debeline nanosa potrebujete na kvadratni meter površine pribl. 0,9-1,0 kg suhe malte. Poraba 
variira glede na stanje površine in debelino nanosa. 
 
Uporaba:  
Površinski in izravnalni kit stresite v pribl. 3 l čiste vode na 5 kg pakiranja (pribl. 0,9 l na 1,5 kg) in z zidarsko 
žlico ali vrtalnim strojem zmešajte v kašasto maso brez grudic. Maso nanesite z zidarsko žlico ali gladilom 
takoj po pripravi mase. Vedno namešajte samo toliko materiala, kot ga lahko uporabite v pribl. 45 minutah. 
Po strditvi površinskega in izravnalnega kita se lahko nanos preprosto pobrusi, pritrdi moznike ali vanj zabije 
žeblje. V primeru, da sledijo nadaljnji premazi, je naprej treba obdelati s globinskim grundiranim sredstvom 
PROBAU.  
 
Ne obdelujte pri temperaturah zraka in podlage, nižjih od +5 °C. Zaščitite sveže nanesen kit pred prehitrim 
odvajanjem vode (npr. izogibajte se prepihov in sončnih žarkov), pred zmrzaljo  
in padavinami.  
 
Čas obdelave in strjevanja:  
Čas obdelave pri 20 °C je pribl. 45 minut. 
 
Skladiščenje:  
suho in strokovno. 
 
Sestavine: 
štukaturni gips, mineralne dodatne substance, dodatne substance. 
 
Dobavna oblika: 
1,5-kg in 5-kg vrečka 
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Napotek: 
Tehnični podatki se nanašajo na 20 °C/65 % relativne zračne vlage. Upoštevajte navodila na embalaži. 
 
Napotki temeljijo na obsežnih raziskavah in praktičnih izkušnjah. Ni pa jih moč prenesti na vsak primer 
uporabe. Zato vam priporočamo, da po potrebi izvedete preizkus uporabe. V okviru našega nadaljnjega 
razvoja si pridržujemo tehnične spremembe. Sicer pa veljajo naši splošni poslovni pogoji. 
 

Nadaljnje informacije preko:  
direktne številke servisne službe:  0049 (0) 180/3 000 462   
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