
 
100% zuurvrije siliconenkit
Voor voegen tussen alle gangbare bouwmaterialen
Binnen en buiten

TOEPASSINGEN

Blijvend elastische zuur- en reukvrije siliconenkit voor het afdichten van
voegen tussen alle gangbare bouwmaterialen zoals o.a. steen, beton,
porselein, keramiek, hout, aluminium, PVC, metaal en glas.
Hecht niet op o.a. PA, PE, PP, Teflon® en bitumen.

EIGENSCHAPPEN

UV- en weerbestendig
Vangt perfect uitzetting en krimp op
Neutraal dus reukloos en zuurvrij
Ongevoelig voor schimmel
Kleurvast
Niet overschilderbaar
Niet corrosief tov metalen
Uitstekende verwerking bij alkalische ondergronden zoals
o.a. beton, mortel en cement
Uitstekende hechting, zonder primer op vrijwel alle
ondergronden

TECHNISCHE KENMERKEN

Verwerkingstemperatuur +5 tot +40°C
Dichtheid Ong. 1 g/ml
Huidvorming Ong. 15 minuten
Uithardingssnelheid Ong. 2,5 dagen/5 mm
Max. toegelaten vervorming Ong. 25 %
Temperatuursbestendigheid -40°C tot +100°C

GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbereiding: 
Verwijder met een eenvoudige duw- of trekbeweging de oude voegkit met
de scherpe puntzijde van de Rubson Silicone Cutter. 
Verwijder de laatste resten voegkit langs bv. tegelwanden met de
spatelzijde van de Rubson Silicone Cutter. Reinig met alcohol en
schoonvegen met een doek. 
De ondergrond moet schoon, vast en vetvrij zijn. Sterk zuigende
ondergronden vooraf bevochtigen. 
De voeg aan de randen op ong. 6mm afplakken met schilderskleefband.

Verwerking:
Open de koker met Rubson Silicone Tool. Schroef de bijgeleverde
doorzichtige spuitmond op de koker. Gebruik opnieuw de Rubson Silicone
Tool om de spuitmond van de Rubson koker op de gewenste voegbreedte
af te snijden. Plaats de open koker in het Rubson voegkitpistool. Breng
het voegmiddel gelijkmatig aan met het Rubson pistool. Neem het
overtollige, verse Rubson voegmiddel weg met de holle lepelzijde van de
Rubson Silicone Tool door deze naar voor te duwen. Verwijder de
kleefband. Strijk de verse voeg glad met de bevochtigde bolle lepelzijde
van Rubson Silicone Tool. 
Sluit na de uitvoering van de voeg, de spuitmond van de Rubson koker af
met de rode afsluitdop.

Reiniging van het gereedschap & vlekken:
Onmiddellijk met aceton. 
Uitgehard voegmiddel verwijderen met de Rubson Silicone Cutter.

VERBRUIK

Per koker: 20 meter voeg van 3 x 5 mm.

GEREEDSCHAP

Rubson Silicone Cutter, voor het eenvoudig verwijderen van een oude
voeg
Rubson Silicone Tool, voor het veilig openen van een koker en het
makkelijk gladstrijken van de voeg
Rubson Voegkitpistool, voor het gelijkmatig aanbrengen van de voegkit

Bouwkit

http://www.etracker.de/


VERPAKKING

Koker van 280 ml

KLEUREN

Wit, transparant, grijs en bruin

HOUDBAARHEID

18 maanden houdbaar in een oorspronkelijke ongeopende verpakking.
Na opening nog ong. 3 maanden houdbaar. Spuitmond goed afsluiten met
rode afsluitdop. 
Vorstvrij bewaren.

TIPS

Niet verwerken bij een temperatuur lager dan +5°C. 

Niet geschikt voor:

1. Aquaria.
2. Gebruik in medische of farmaceutische toepassingen.
3. Gebruik bij natuursteen

BIJZONDERE RICHTLIJNEN

Veiligheidsvoorzorgen
Contact met de ogen of slijmvlies vermijden. Bij contact met de huid:
grondig afwassen met water. 
Enkel gebruiken in voldoende verluchte ruimtes. 
Buiten het bereik van kinderen bewaren.

 


