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TECHNISCHE FICHE

Afstrijkmiddel voor voegkitten: 
siliconen, polyurethaan en MS hybride polymeren.

Toepassingsgebieden

Voor het gladstrijken van vers aangebrachte afdichtingskitten zoals siliconen, polyurethaan en MS hybride polymeren.

 Afstrijkmiddel voor voegkitten
 Gebruiksklaar: kan onmiddellijk onverdund worden gebruikt
 PH-neutraal
 Oplosmiddel- en zuurvrij

 Niet agressief voor de voegafdichting; laat na spoeling geen 
vlekken na op het voegoppervlak

 Kan gebruikt worden op alle gangbare oppervlakken
 Ook geschikt voor natuursteen

  FINISHER

Verwerkingsrichtlijnen

 Bevochtig / benevel de aangebrachte silicone- of polymeerkit met Rywalit® Finisher en verwijder overtollig afdichtmiddel.
 Strijk de kit (bij voorkeur met een siliconespatel) glad alvorens de huidvorming begint.

Aandacht

 Het afstrijkmiddel mag niet op de kit en het aangrenzende oppervlak achterblijven en drogen.
 De silicone- of polymeerkit slechts éénmaal behandelen met Rywalit® Finisher.

Technische eigenschappen

Fysische en chemische eigenschappen neutraal

Kleur transparant

Geur neutraal

PH - waarde ca. 7,5

Dichtheid (20°C) ca. 1,065 g/ml

Verpakkingswijze

Spray: 500 ml.
Karton: 12 x 500ml.



Let op de algemene productinformatie, de momenteel geldende prestatieverklaringen. EUBau PVO en de geldige veiligheidsinformatiebladen volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 in de laatste versie. Ze 
vertegenwoordigen algemene informatie gebaseerd op onze tests en empirische waarden en houden geen rekening met de specifieke toepassing. De gebruiker is niet vrijgesteld van het testen van de 
geschiktheid van de aanbevolen producten en de lokale omstandigheden. De relevante normen, richtlijnen en aanbevelingen alsmede de algemeen erkende regels van de techniek zijn van toepassing. Uit de 
verstrekte informatie kunnen geen aanspraken op schadevergoeding worden afgeleid. Indien gewenst kunt u contact opnemen met onze afdeling technisch advies.
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TECHNISCHE FICHE

Veiligheidsrichtlijn

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Opslag en houdbaarheid

Droog bewaard tussen +5°C en +25°C en in gesloten originele verpakking gedurende 12 maanden houdbaar.


