
VERWERKING

VOORDELEN

•  Ideaal voor  
sanitair.

•  Schimmelbestendig.

VOORBEREIDINg VAN DE ONDERgROND 
VOOR HET AANBRENgEN.
De ondergrond moet zuiver, droog, gezond, stof- 
en vetvrij zijn.
Niet gebruiken op basische ondergronden (met-
selwerk, beton, marmer,…).

TOEPASSINg.
Gezien de diversiteit van sanitaire acrylaatonder-
gronden is het noodzakelijk eerst een proef uit te 
voeren om de compatibiliteit van de kit met de 
ondergrond te testen.
De voeg gladstrijken met zeepwater. De kit goed 
tegen de zijkanten en in de bodem van de voeg 
drukken en daarbij de vorming van luchtbellen 
vermijden. 
Masking tape verwijderen. 
Gereedschap reinigen met white spirit voordat 
de kit gedroogd is.
Gepolymeriseerde kit kan met een krabber verwi-
jderd worden. 

TECHNISCHE EIgENSCHAPPEN.
•  Huidvorming na ongeveer 10 minuten  

(Bij 23°C en 50 % RV).
•  Stofdroog na ongeveer 20 minuten  

(Bij 23°C en 50 % RV).
• Breukrek: 150 %.
•  Volledige polymerisatie: 24 uur voor 3 mm dikte 

(Bij 23°C en 50 % RV).
• Verwerkingstemperatuur: tussen +5°C en 40°C.

AARD.
Eencomponentsiliconenkit van siliconenelastomeer 
op azijnzuurbasis. De kit bevat een fungicide middel 
en is daardoor schimmelbestendig.

TOEPASSINgSDOMEIN.
Geschikt voor de realisatie van dichtingsvoegen 
rond sanitaire elementen waar vocht en tempe-
ratuur inwerken en schimmelvorming kunnen 
bevorderen: badkuipen, wastafels, gootstenen, 
douchebakken, tegels,…
Uitstekende hechting op het merendeel van de 
sanitaire ondergronden. 

VERBRUIK.
Lengte van de voeg (in meter) uit te voeren met 
één patroon/spuitkoker van 310 ml.

MASTIC SILICONE  
AC TI UE

SILICONENKIT AZIJNZUUR
SCHIMMELBESTENDIG  

SPECIAAL VOOR SANITAIR

 VOEGDIEPTE   VOEGBREEDTE
   4 mm 6 mm 8 mm 12 mm 20 mm
 4 mm 19 m 13 m 9,7 m 6,5 m 3,8 m
 6 mm - 8,6 m 6,5 m 4,3 m 2,6 m
 8 mm - - 4,8 m 3,2 m 1,9 m
 10 mm - - - 2,6 m 1,6 m

De voegbreedte bedraagt over het algemeen het 
dubbele van de voegdiepte. 

VOORZORgSMAATREgELEN.
Contact met de huid vermijden. 
Bij contact met de ogen, onmiddellijk uitspoelen 
met water en een specialist raadplegen. 
Buiten bereik van kinderen bewaren.

KLEUREN.
Wit en kleurloos.

OPSLAg.
18 maanden in de nog ongeopende originele 
verpakking, indien beschut tegen koude en hoge 
temperaturen.


