
Voegkit-finish
Concentraat voor het glad afwerken van kitten

Leverbaar
Aantal per pallet 288

Grootte / hoeveelheidGrootte / hoeveelheid 1 kg1 kg

verpakking flacon

verpakkingscode 01

art.nr.art.nr.

7725 ◼

Verbruik Naar behoefte

Toepassing Voor het glad trekken van verse siliconen, PU en MS-hybride-polymeer kitten■
Niet geschikt voor de verwerking op acrylaatkit■
Voor de professionele verwerker■

Eigenschappen Concentraat met hoog rendement■
Speciaal samengesteld concentraat voor het glad afwerken van vers aangebrachte, elastische siliconen,
polyurethaan of MS-polymeer voegkitten

■

Technische gegevens

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Actieve werkzame stof ca. 15%

Dichtheid (20°C) 1,00 g/ml

Samenstelling tensidemengsel, bevat geen APEO

pH-waarde (20°C) ca. 10

Mogelijke systeemproducten MultiSil (7380)

MultiSil NUW (7525)

PU AW (7630)

MS 150 (7505)
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http://qr.remmers.com/p/7525
http://qr.remmers.com/p/7630
http://qr.remmers.com/p/7505


Voorbereiding Vermengen
Het product max. 2 : 98 met water mengen.

■

Verwerking

Direct aansluitend de kit met geschikt gereedschap in de gewenste vorm aanbrengen.

Verwerkingsrichtlijnen
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +35 °C.

■

Verwerkingstip Voor gebruik de verdraagzaamheid met aangrenzende delen zoals bijv. gelakt hout of natuursteen testen.
Restanten Voegkit-finish niet laten opdrogen, omdat dit kan leiden tot glansverlies van de voegkit.
Overtollig materiaal op aangrenzende delen (bijv. glas) zo snel mogelijk verwijderen, om strepen en vlekken te
voorkomen.

Gereedschap / reiniging Kwast, Fensterfix kitafwerkspatel 

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Opslag / houdbaarheid In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

Veiligheidsvoorschriften Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste
veiligheidsinformatiebladen.

Afval Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren.
Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in
riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de
nieuwste ontwikkelingen en
verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze
invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad
geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene
verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag
dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren
uitsluitend onder deze voorwaarden.
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