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Beknopte uitleg over kitten op de Webwinkel van BouwOnline.com
Welke kit voor welke klus.
Alles over kit.
Wat voor een kit moet ik gebruiken en waar toe te passen.

Acrylaatkit
n

Voor kieren – naadjes en scheurtjes in wanden en plafonds

n

Afdichten van voegen. Voordat de schilder aan de gang gaat worden alle naden en kieren
gekit met acrylaat kit!
Zoals aansluitingen kozijnen met gipswanden en aansluitingen stucplafonds met wanden

Is af te messen met water en schoon te maken met water en spons.
Redelijk overschilderbaar na volledige uitharding met nagenoeg alle soorten verf.
Uithardingstijd 1-2 weken.
Is niet schuurbaar.
Nooit gebruiken in sanitaire ruimtes met veel vocht. En ook niet op teer en/of bitumen,
ondergronden.
De normale acrylaatkit ook niet gebruiken voor buiten, of de speciaal acrylaatkit
voor buiten toepassingen.
Ondergronden moeten schoon en vetvrij zijn.

Siliconenkit NO
n
n

Top afdichting voor beglazingen en aanrechtbladen
In sanitaire ruimtes; Aansluitingen van tegels met bad – douche – wastafels

Siliconenkit NO is nagenoeg reukloos met minder zuur dan de sanitaire siliconenkit. Wij gebruiken
deze siliconen NO voor allerlei afdichtingen met name in natte ruimtes zoals badkamers.
Zeer goed hechting zonder primer.
Hecht op nagenoeg alle ondergronden, behalve op ( P.E – P.P kunststof leidingen) Teflon en
bitumen.
Niet overschilderbaar.
Schimmelwerend.
Afwerken binnen 7 minuten
Minimale voegbreedte 4mm maximaal 25mm.
Ondergronden moeten schoon en vetvrij zijn.
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Windowseal
n
n

Top afdichting voor beglazingen en redelijk overschilderbaar
Dircte aansluitingen met glas. Droog afmesbaar.

Windowseal nagenoeg reukloos met minder zuur dan de sanitaire siliconenkit.
Zeer goed hechting zonder primer.
Schimmelwerend.
Minimale voegbreedte 4mm maximaal 25mm.
Ondergronden moeten schoon en vetvrij zijn.
Niet gebruiken voor Aquariumbouw.
Huidvormings aanvang tussen de 5-15 minuten. Dus afwerken voor aanvang huidvorming.

Hybritkit
n
n

Toepasbaar als “alles kit” of “alles lijm”
1 component lijmkit met hoge aanvangshechting

Verschil tussen de power-tec of polymax lijmkitten, minder dik en beter verwerkbaar.
Overschilderbaar met nagenoeg alle normale verfsystemen binnen en buitenshuis.
Universele plamuur voor scheuren en gaten en is na uitharding schuurbaar.
Product is Reukloos.
Lijmt dus nagenoeg alles zoals metaalnaden (metaal op metaal).
Overtollige lijm direct verwijderen met terpentine.
Overtollige lijm die uitgehard is kan alleen mechanisch worden verwijderd.
Lijmt letterlijk als u iets vastlijmt de bakstenen uit de muur.

Shellkit
n
n

Veel gebruikt op het dak, waar de teer/bitumen producten moeten aansluiten
op andere producten.
Kan zelfs op natte ondergronden worden toegepast.

Zinken dakranden en lood wat kan opwaaien wordt verkleefd met Shellkit.
Daktrimmen afkitten waar de dakbedekking eindigt. Evenals dakdoorvoeren en lichtkoepels
afkitten bij twijfel van dichtheid.
Gebruikt bij noodvoorzieningen en reparaties op het dak.
Zinken goten die lek zijn kunt u tijdelijk repareren door een strook bitumen te plakken over de
ontstane scheur in de goot.
Gebruikt voor afdichten van doorvoeren o.a in combinatie met bitumen bij kelderbouw.
De kit is stroperig de kleur is zwart en is op teerbasis.
Gereedschappen en overtollige kit zijn schoon te maken terpentine.
http://www.bouwonline.com/ijzerwaren/lijm-kit-pur
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