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PRODUKTBESKRIVELSE: 
STOVEX ovnkit er en sort, lugtfri pasta af keramisk sammensætning. 
 
ANVENDELSE: 
STOVEX ovnkit er velegnet til montage af kedelelementer, varmluftsaggregater o.l. samt til ildfaste 
reparationer af revner og utætheder i centralvarme kedler, pejse, brændeovne, røgkanaler og andre 
emner af pladejern eller støbegods. 
 
TEKNISKE EGENSKABER: 
STOVEX ovnkit...  

 tåler op til 1200°C 
 bliver "hårdt som jern" 
 kan slibes og bearbejdes 
 svinder ikke 
 upåvirkelig af temperatursvingninger 
 drøj i brug 
 vandfast 

 
BRUGSANVISNING: 
STOVEX ovnkit er klar til brug. 
Kedler, ovne o.l. skal være kolde inden reparationen påbegyndes. 
Reparationsstedet, der omhyggeligt fyldes med STOVEX, skal være tørt og fri for løstsiddende 
snavs. Anvend stålspartel eller lign. til reparationen. Evt. overskud fjernes straks idet hærdet 
STOVEX kun vanskeligt fjernes mekanisk. 
Lidt større revner og sprækker kan evt. "bygges op" af flere omgange. Lad STOVEX tørre ind 
imellem påføringen af de enkelte lag.  
Lad STOVEX  tørre (2 - 24 timer afhængig af lagtykkelse) inden der igen fyres op i kedel eller ovn. 
Når STOVEX er hærdet helt op kan der slibes med carborundumsten, smergellærred ell. lign. 
Skyl og rengør redskaberne straks efter brug da indtørret STOVEX er meget svær at fjerne. 
Luk emballagen omhyggeligt efter brug. 
 
Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer. Da vi ikke har kontrol over brugen 
af produktet, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation. 
 
FORHOLDSREGLER VED OMGANG MED PRODUKTET: 
STOVEX ovnkit er ikke giftig, men undgå kontakt med øjnene og vask hænder efter brug. 
Indeholder Natrium vandglas. 
 
EMBALLERING:   

    Varenr. VVS-nr. RSK-nr. NRF-nr. LVI-nr. 
250 g. tube (12 tb./krt.) 7000025 317000002 4051583 9507826 3265167 
1,0 kg. dåse (12 stk./krt.) 7000100 317000010 4051585 9507825 3265169 

 

 
Læs i øvrigt SIKKERHEDSDATABLAD, der kan printes ud fra vores hjemmeside: www.unipak.dk 
 
Da vi løbende udvikler vore produkter, forbeholder vi os retten til ændringer uden forudgående varsel. 


