
VERWERKING

VOORDELEN

•  Uitstekende UV-  
en temperatuurs-
bestendigheid. 

VOORBEREIDINg VAN DE ONDERgROND 
VOOR HET AANBRENgEN.
De ondergrond moet zuiver, droog, gezond, stof- 
en vetvrij zijn.

UITVOERINg VAN VOEgEN.
Al drukkend in de voeg een onbeschadigde ru-
gvulling aanbrengen. Voor een mooiere afwer-
king ook masking tape aanbrengen. 
Bij smalle voegen de kit in één arbeidsgang 
aanbrengen. Bij brede voegen de kit aanbrengen 
in 3 arbeidsgangen: de eerste 2 op de zijkanten, 
de 3de op de bodem van de voeg.
Gladstrijken met zeepwater. De kit voldoende 
tegen de zijkanten van de voeg en de bodem 
van de voeg of rugvulling drukken en vorming 
van luchtbellen vermijden.
De 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 15 minuten  

(Bij 23°C en 50% RV).
•  Volledige polymerisatie: 24 uur voor 2,5 mm 

dikte (Bij 23°C en 50% RV).
• Breukrek volgens ISO 8339: 250 %.
•  Waterdampdoorlatendheid volgens NFT 30018: 

32 g/m²/24 u.
• Verwerkingstemperatuur: tussen +5°C en 40°C.
• UV-bestendigheid: uitstekend

AARD.
Eencomponentsiliconenkit van siliconenelastomeer 
op neutrale oximebasis.
SNJF-label F25E gevelproduct.

TOEPASSINgSDOMEIN.
Geschikt om zowel binnen als buiten de volgende 
voegen te realiseren: dichtingsvoegen, uitzetvoe-
gen, voegen aan ruiten, voegen met schrijnwerk 
uit hout of PVC. 
Uitstekende UV- en temperatuursbestendigheid. 

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

MASTIC SILICONE 
NEUTRE

NEUTRALE SILICONEKIT 
MULTIFUNCTIONEEL

DICHTINGSVOEGEN OP DE MEESTE 
BOUWMATERIALEN

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


