6302088 - BISON KITSTRIP SANITAIR WIT BLISTER 22 MM X 3.35 M NL/FR

KITSTRIP
ZELFKLEVENDE AFDICHTSTRIP VOOR EEN BLIJVEND MOOIE EN
WATERDICHTE VOEG
VOORBEREIDING
Verwerkingsomstandigheden: Uitsluitend verwerken bij
temperaturen tussen +5°C en +40°C.
Eisen oppervlakken: De ondergrond moet goed droog, schoon en
stof-, roest- en vetvrij zijn.
Voorbehandeling oppervlakken: Maak de ondergrond goed schoon
met een schuurmiddel en verwijder oude kitresten zorgvuldig
(mechanisch of met een kitverwijderaar). Let op dat het
oppervlak dat straks zichtbaar blijft niet beschadigd. Behandel
oneffenheden in de ondergrond, zoals diepe tegelvoegen,
met een fijn vulmiddel. Ontvet de ondergrond zorgvuldig met
spiritus, aceton (niet geschikt voor kunststoffen) of ammoniak.
Let op! Gebruik geen wasbenzine, terpentine of thinner om te
ontvetten. Zorg ervoor dat de ondergrond goed droog is.
Gereedschap: Schaar, mesje.

PRODUCTOMSCHRIJVING
Zelfklevende afdichtstrip voor een mooie, waterdichte
decoratieve afdichting van voegen langs bad, douchebak,
wastafel, aanrecht, spoelbak, vloer en tegels. Eenvoudig aan te
brengen. Zeer geschikt voor decoratieve toepassingen.
TOEPASSINGSGEBIED
Geschikt voor het afdichten van voegen langs bad, douchebak,
wastafel, aanrecht, spoelbak, vloer en tegels.
Niet geschikt voor bitumen, polyethyleen (PE), polypropyleen
(PP), P.T.F.E. en aquaria.
EIGENSCHAPPEN
· Waterbestendig
· Zelfklevend
· Sterke hechting
· Eenvoudig aan te brengen
· Blijvend helder wit
· Lange levensduur
· Bestand tegen schoonmaakmiddelen

VERWERKING
Verbruik: Inhoud geschikt voor 3,35 meter.
Gebruiksaanwijzing:
Knip de kitstrip op maat en hou rekening met 10-15 mm
speling. Begin met de langste voeg. Vouw de strip over de
gehele lengte dubbel en trek een stukje van de beschermlaag
los. Leg het begin van de strip op de voeg en breng de strip
stevig naar beneden drukkend aan. Let op: bij het aandrukken
de strip niet oprekken! Snij aan het einde van de voeg de
overtollige strip af. Controleer of de strip overal goed hecht vooral in de tegelvoegen- en breng vervolgens op dezelfde
manier de overige strip(s) aan. Plak in hoeken de strips over
elkaar. Snij vanuit de hoek de overlappende stukjes diagonaal
(45°) door en verwijder de stukjes. Druk de hoek nogmaals
goed aan.
Vlekken/resten: Taperesten verwijderen door te deppen met de
plakzijde van een restje kitstrip of oplossen met terpentine.
Tips: Om eventuele condensvorming te voorkomen kunt u de
ondergrond het beste even verwarmen met een föhn. Als de
strip wat stug is kan deze zachter gemaakt worden door de
strip van te voren te verwarmen. Gebruik hiervoor een föhn
of leg de strip even op de verwarming. Hierdoor wordt het
gemakkelijker om de strip aan te drukken. Voor sterk werkende
delen of ruwe ondergronden is een vloeibare Siliconenkit het
meest geschikt.
Aandachtspunten: Wacht 24 uur alvorens het sanitair te
gebruiken. Kijk voor gebruik goed of de strip overal goed hecht.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Kleur:

Wit

OPSLAGCONDITIES
24 maanden

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden
waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het
gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.
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