Finishing soap
ZEEPOPLOSSING VOOR GLADSTRIJKEN KIT

VOORDELEN
- Professionele neutrale zeepoplossing
- Voor o.a. Siliconen, MS-Polymeren en acrylaten
- Geen aantasting kitoppervlak of vergeling

PRODUCT
Finishing soap is een mengsel van tensiden waarmee men
perfect en gemakkelijk kitvoegen kan gladstrijken. Het
gevaar van vergeling van kitvoegen hetgeen wel vaker
vóórkomt bij gebruik van standaard afwasmiddelen is door
het ontbreken van kleur-, geur- en conserveringsstoffen in
deze afwerkzeep uitgesloten. (NB Tensiden zijn
wateroplosbare stoffen die de oppervlaktespanning van
vloeistoffen beïnvloeden).
TOEPASSINGEN
- Glad afwerken van siliconenvoegen, acrylaatvoegen,
polyurethaanvoegen en SMP-voegen (Silyl Modified
Polymer) welke zijn geproduceerd door Bostik.
EIGENSCHAPPEN
- Gebruiksklaar.
- Kleurloos, veroorzaakt geen verkleuringen.
- Geen verruwen van het kitoppervlak door agressieve
inhoudsstoffen.
- Vorstgevoelig.
- Lange houdbaarheid, minstens 18 maanden.
- PH neutraal.
VERWERKING
Men dient Finishing soap op de kit aan te brengen vóórdat
de huidvorming van de kit op gang komt (meestal binnen 10
minuten). Vervolgens strijkt men de voeg glad met
eventueel een voegspijker of kitspatel. Op zeer gevoelige
ondergronden zoals bijv. marmer en natuursteen dient men
overtollige Finishing soap meteen van deze ondergronden
te verwijderen om mogelijke vlekvorming te voorkomen.
Indringen van Finishing soap tussen voegkit en de
voegflanken dient men te vermijden vanwege mogelijk
hechtingsverlies.
OPSLAG EN STABILITEIT
Koel, droog en vorstvrij opslaan in ongeopende en originele
verpakking bij +5°C tot +40°C. Houdbaar tot 18 maanden na
productiedatum.

INFORMATIE AANVRAAG
Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com
verkrijgbaar.

Technische kenmerken
Basis

in water opgelost tenside
mengsel

Soortelijke massa

1,005 g/cm3

Ph waarde

6,5-7

Verwerkingstemperatuur

+5°C tot +40°C

Kleur

Transparant

Verpakking

1 liter spuitflacon

Artikelnummer

30608173

EAN code

8713572039119

Verpakking

10 liter Jerrycan

Artikelnummer

30610381

EAN code 8713572039119

8713572039713
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Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de
documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor
om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling
vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze
verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.
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