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Chit acrilic pe bază de apă, foarte rezistent la umiditate și 
îngheț. Se usucă mai repede decât alte produse similare, nu 
are tendința de a se îngălbeni sau crăpa și este ușor de 
finisat prin șlefuire. 
 

DOMENII DE UTILIZARE 
Se utilizează pentru chituirea plăcilor de gips-carton, 
suprafețelor din lemn, ciment, tencuială sau metale 
grunduite. 

  
CARACTERISTICI BENEFICII 
Rezistență ridicată la umiditate și îngheț Se comportă bine atât la interior cât și la 

exterior 

Se usucă repede Reduce timpul de lucru 

Ușor de șlefuit Se poate obține finisaj foarte fin 

Flexibilitate mare Nu crapă 

Priză bună cu vopsele acrilice, latex și emailuri Asigură durabilitatea filmului de vopsea 

 

CARACTERISTICI TEHNICE 

Parametru Valoare Standard 
Densitate (Kg/L) 1,68 (±0,02) ISO 2831 

Substanțe nevolatile (%) 51,3 ISO 3251 

Viscozitate (cP) 165e-200e ISO 2555 

pH 7,5 – 9  

Subcategorie produs (cf. Directivei 
Europene 2004/42/CE și HG 735/2006 

A/g-Grunduri. SBA-Strat de acoperire 
pe bază de apă 

Limita max. admisă COV faza 2-30g/L 

 

Compuși Organici Volatili, COV, (g/L)  
Produsul gata de utilizat 

29 ASTM D 3960 
SR EN ISO 11890-2 

Acoperire (m2/Kg) 2-3 *) ISO 6504 

Grosime film uscat, (μm) >100 ISO 6504 

Termen de valabilitate  24 luni  

*) Acoperirea (consumul) depinde de tipul suprafeței, de condițiile și metoda de aplicare și de 
grosimea stratului aplicat. 
 

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI 
Suprafața pe care se aplică trebuie să fie uscată, curată, fără praf, urme de grăsimi, săruri, 
rugină, vopsele vechi degradate sau alte impurităti care pot împiedica aderența.  
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 Suprafețe care prezintă mucegai: se îndepărtează complet stratul de mucegai şi se 
tratează suprafaţa cu soluție antimucegai. După 24 de ore se curăţă cu o perie curată şi 
se aplică 1 strat de amorsă KRAFT DUR AQUA sau KRAFT WALL PRIMER, apoi după 
uscare se aplică 2 straturi de KRAFT REPAIR. 

 Suprafeţe pătate: se curăță bine, se șlefuiesc, se tratează mai întâi cu 1-2 straturi de 
soluție pentru blocarea petelor, apoi după uscare se aplică KRAFT REPAIR. 

 Suprafețe noi din lemn: se șlefuiesc, se desprăfuiesc, se aplică 1 strat de grund de 
penetrare pentru protecția lemnului, apoi după uscare se aplică 2-3 straturi de KRAFT 
REPAIR. 

 Suprafețe noi din beton, ciment sau tencuială: după minim 30 de zile de la turnare se 
amorsează cu KRAFT DUR AQUA sau KRAFT WALL PRIMER, apoi după uscare se aplică 1-
2 straturi de chit KRAFT REPAIR pe porțiunile care necesită corecții. 
 

PREGĂTIREA PRODUSULUI 
Reglare viscozitate: NU SE DILUEAZĂ. 
 Conținutul ambalajului se omogenizează atât înainte de începerea lucrului cât și pe 
parcursul aplicării. 
 Este interzis să se amestece produsul cu alte materiale. 
 

PUNERE ÎN OPERĂ 
Condiții de mediu: temperatură 10-35°C, umiditate relativă <65%. 
Condiții pentru suportul pe care urmează a fi aplicat: temperatură 10-25°C, umiditate max. 20%. 
Unelte: șpaclu. 
Aplicare: Se aplică 2-3 straturi de KRAFT REPAIR pe suprafața pregatită corespunzător, pe fisuri 
sau portiunile care necesită corecții. După uscarea chitului se şlefuieşte ușor zona, se 
desprăfuieşte și se aplică amorsa pentru vopsea. 
 
NU SE RECOMANDĂ APLICAREA PE TIMP DE CEAȚĂ ! 
 
Timpul minim de reacoperire: 24 ore, în funcție de temperatură. Timpul de uscare crește cu 
scăderea temperaturii și creșterea umidității. 
Timpul de uscare la atingere: 1 oră (la 25°C, umiditate relativa 50%-ambient). 
 
Curățare unelte: cu apă, imediat după utilizare.  
 
AMBALARE: Alb: 0,4 Kg, 0,8 Kg  
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MĂSURI DE SECURITATE 
P101-Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta 
produsului. 
P102-A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
P312-Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine.  
P501-Aruncați conținutul/ recipientul la un punct de colectare special pentru deșeuri speciale, în 
conformitate cu reglementările locale.  
EUH066-Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii 
EUH210- Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere. 
EUH208-Conţine: 2-metil-2H-izotiazol-3-onă, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă și amestec (3:1) 5-clor-
2-metil-4-izotiazolin-3-onă/2-metil-2H-izotiazolin-3-onă. Poate provoca o reacție alergică. 
 

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT 
Produsul se depozitează/transportă în ambalaj închis etanș, în spații acoperite, uscate (a căror 
umiditate relativă nu depășește 50%), ferite de acțiunea directă a razelor solare, la temperaturi 
cuprinse între 10 și 35˚C.  
 
A SE FERI DE ÎNGHEŢ ŞI TEMPERATURI EXCESIVE!  

 

 
 
 
 
 
 

Această ediție înlocuiește orice altă versiune anterioară. Vă rugăm să vă asigurați întotdeauna că 
folosiți cea mai nouă versiune a fișei tehnice; pentru aceasta, echipa noastră vă stă întotdeauna 
la dispoziție.  
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