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Nasze wskazówki opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszą wiedzą mają służyć jako porada dla kupującego lub użytkownika, należy je jednak indywidualnie 
dostosować do zastosowań i warunków przerabiania. Kupujący lub użytkownik decyduje na własną odpowiedzialność o przydatności i zastosowaniu dostarczanego produktu, 
dlatego też zalecamy wykonanie wzorca w celu sprawdzenia przydatności produktu. Ponadto zachowują ważność nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze 
instrukcje tracą swoją ważność z dniem wydania niniejszej. Zastrzega się prawo dokonania zmian wielkości pojemników, odcieni barw i dostępnych stopni połysku. 
 

Grilith Holzkitt  
(kit do drewna) 

50970++ 

 

     

    

         

Opis 

Kit do drewna Grillith Holzkitt 50970++ to masa wypełniająca na bazie mączki drewnianej/żywicy 
alkidowej/azotanu celulozy, zawiera rozpuszczalnik. 
  

Zastosowanie 

Do naprawy małych uszkodzeń, do zastosowania przed pierwszym szlifowaniem. 
 

Przerabianie 

Postać dostarczana Szpachlówka do drewna w postaci pasty. 

Zbyt stężałą masę szpachlową można przywrócić do stanu nadającego się do 
przerabiania za pomocą rozcieńczalnika Grilith-Verdünnung 

Przygotowanie podłoża Powierzchnie, które mają być poprawiane, muszą być czyste, suche, 
wolne od tłuszczu, wosku i żywicy. 

Kit Grilith Holzkitt 50970++ powinno się stosować możliwie przed 
pierwszym szlifowaniem (zgrubnym) oszczędnie i tylko na małe 
uszkodzenia. Miejsce nałożenia kitu nie powinno być większe niż 
uszkodzenie.  

Wybór odcienia barwy Odcień barwy miejsca zakitowanego powinien odpowiadać barwie 
gotowej powierzchni. Jeśli przewiduje się zastosowanie bejcy, to 
barwę kitu Grilith Holzkitt 50970++ powinno się wybrać w przybliżeniu 
zgodną z barwą bejcy.  

Metoda nanoszenia Kit Grilith Holzkitt wciska się silnie do uszkodzonych miejsc dłutem 
gniazdowym lub małą szpachlą, jeżeli trzeba to kilka razy. 
W przypadku wielokrotnego nanoszenia zwracać uwagę na to, by już 
nałożona masa dobrze wyschła. Na końcu naprawione miejsce 
wygładzić zwilżoną szpachlą.  

Dwie cienko nałożone warstwy dają lepszy wynik, niż jedna grubsza 
warstwa. 

Czas suszenia Ok. 2 do 4 godzin w temperaturze pokojowej, w zależności od 
grubości warstwy. 

Kit Grilith Holzkitt 50970++ musi dobrze wyschnąć. Zalecamy przed 
podjęciem dalszej pracy (szlifowanie, bejcowanie, lakierowanie …) 
pozostawić szpachlówkę do wyschnięcia w temperaturze pokojowej 
na noc, by uniknąć zapadania się powierzchni. 

Dalsza obróbka Wyschnięta masa szpachlowa nadaje się do bejcowania i nanoszenia 
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych lakierów do mebli. 
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Ciąg dalszy Grilith Holzkitt 50970++ 
 

 
Informacje dodatkowe Przed rozpoczęciem pracy wykonać wzorzec pokrycia w celu 

sprawdzenia prawidłowego wyboru odcienia barwy! 

 

Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Karcie Charakterystyki. 
 

Odcienie barwy 

Ahorn Klon 50970 

Fichte/Birke/Esche Świerk/brzoza/jesion 50971 

Natur Naturalny 50972 

Kiefer Sosna 50973 

Eiche Dąb 50974 

Buche/Lärche Buk/modrzew 50975 

Nussbaum Orzech 50976 

Erle Olcha 50977 

Nussbaum Dunkel Orzech ciemny 50978 

Kirschbaum Wiśnia 50979 

Mahagoni Mahoń 50980 

Weiß Biały 50981 

Schwarz Czarny  50982 

 

Inne informacje 

Rozcieńczalnik Grilith Verdünnung 80047 

Trwałość 
(temperatura otoczenia 20°C) 

2 lata w oryginalnie zamkniętych pojemnikach – chronić pojemniki przed 
bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego; 
nie przechowywać w temperaturze powyżej +30°C! 

 

Wielkości pojemników 

100 ml, 200 ml, 1 l 

 
 


