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Product 
Seal-it® 550 FINISH is een PH-neutraal, biologisch afbreekbaar, oplosmiddelvrij en  
universeel hulpmiddel, voor het snel, gemakkelijk en mooi afwerken van kitvoegen. 
Verkrijgbaar als 5 liter concentraat en 1 liter ready-mixed. 
 

Toepassingen 
• Als gladstrijkmiddel om vers aangebrachte kitvoegen gemakkelijk, schoon, snel en glad 

af te werken. (nat afmessen) 
• Alleen toepasbaar voor huidvorming van het af te messen materiaal. 
• Geschikt voor alle type’s kitvoegen en kittechnologieën. 

 

Eigenschappen 
• PH-Neutraal, biologisch afbreekbaar, bevat geen oplosmiddelen. 
• Veréénvoudigd het glad en strak afwerken van kitvoegen. 
• Hoog te vermengen met water, waardoor zeer economisch in verbruik. 
• Laat geen strepen en / of vlekken na, bij de juiste mengverhouding. 
• Vrijwel geurloos en heeft geen agressieve werking op ondergronden. 
• UN goedgekeurde verpakking, voorzien van een veiligheidssluiting. 
• Siliconevrij, waardoor oppervlaktespanning van de kit niet zal veranderen en het 

resultaat van overschilderen niet zal beïnvloeden, mits er niet overmatig wordt 
aangebracht. 

• Leverbaar in een handige sprayflacon, (kleinverpakking) gebruiksklare gemengde versie. 
 

Standaard assortiment 
Kleur 1 x 5 liter jerrycan 12 x 1 liter sprayflacon 
N.v.t. SI-550-000-5000 SI-550-000-1000 

 
Overige verpakking op aanvraag. 
 

Technische productgegevens 

 

 
  

Basis  WATER / ZEEP 
Reuk  Zwak 
Dichtheid g/ml 1,03 
Viscositeit mPas Ca. 5000 
pH 1%  7,0 – 7,5 
pH 10%  7,5 – 8,0 
pH onverdund  8,0 – 8,5 
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Houdbaarheid 
In ongeopende originele verpakking, koel, droog en rechtop opslaan, tussen +5°C en +25°C, 
maximaal 24 maanden houdbaar, na productiedatum. 
 

Applicatie condities 
• Verwerkingstemperatuur (omgeving en ondergrond) tussen +5°C en +40°C. 
• Mengverhouding:1 tot max. 3 delen Seal-it® 550 FINISH op 100 delen water aanmaken. 
• Na samenvoeging van de 2-K. (Seal-it® FINISH / water) goed oproeren totdat er een 

homogene massa ontstaat. 
• Na het aanbrengen van de kit, het voegoppervlak en de aangrenzende materialen 

gelijkmatig en niet overmatig voor bevochtigen met verdunde Seal-it® 550 FINISH. 
Hierna kan de voeg glad en strak worden afgewerkt, met een voeghoutje, plamuurmes en 
/ of PVC-pijpje, eventueel met behulp van verdunde Seal-it® 550 FINISH de voeg 
nastrijken. 

• Teveel aangebrachte verdunde Seal-it® 550 FINISH met water verwijderen. 
 

Beperkingen & aanbevelingen 
Voor gebruik Seal-it® 550 FINISH in juiste verhouding met water verdunnen. Bij een onjuiste 
mengverhouding kunnen zeepresten achterblijven, waardoor de overschilderbaarheid wordt 
beïnvloed en er vlekken kunnen ontstaan op de ondergrond. Na gebruik van de Seal-it® 550 
FINISH, adviseren wij om de naastgelegen ondergronden te reinigen en / of na te spoelen 
met water om eventueel spoorvorming te voorkomen. Finish-resten kunnen van negatieve 
invloed zijn (oppervlaktespanning-verhoging) op uitvloeiing en hechtvermogen van het 
verfsysteem. 
 

Veiligheid & gezondheid 
Voorkom langdurig huidcontact. Als er materiaal in de ogen komt, deze goed met veel water 
uitspoelen en een arts raadplegen. Productveiligheidsinformatieblad is op verzoek 
beschikbaar. 
 

Garantie & aansprakelijkheid 
Connect Products BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in 
overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan 
hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper 
aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze 
testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is 
de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product 
voor de toepassing geschikt is. 


