Quick & Easy Houtkit Flexibel

1. Productomschrijving
Vullen en repareren: naden 0-1 cm.

Toepassingsgebied
Geschikt voor binnen en buiten. Voor het kitten van kieren en naden bij kozijnen, deuren, trappen
en overige hout-hout verbindingen. Vult werkende kieren en naden. Superieure hechting op hout.
Kan toegepast worden in vochtige ruimtes.

Eigenschappen
Super gemakkelijk en snel aan te brengen. Geen kitpistool nodig. Optimale controle over
dosering. Ergonomische grip. Blijvend flexibel. Maximale te repareren voegdiepte/-breedte: 5 x 5
mm.

Kleuren
Wit, Naturel

Verpakkingen
300 g (koker)

2. Verwerking van het product
Niet gebruiken beneden 5°C.

Droogtijd
Overschilderbaar: na ± 24 uren.

Reiniging gereedschap
Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.

3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing
Voorbereiding ondergrond
De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Gebruiksaanwijzing
Beschermkapje voorzichtig losdraaien en bijgeleverde spuitmond op het ventiel draaien. Het
veiligheidslipje verwijderen in de bevestigingsring en het grijze dopje van de spuitmond trekken.
De grijze dop linksom opendraaien. Hoe verder open, hoe sneller het product uit de verpakking
komt. In de hendel knijpen en het vulmiddel in de kieren of naden aanbrengen.
Tip: door de hendel minder diep in te drukken, kan de dosering geregeld worden. Bij diepere of
bredere naden dan 5 x 5 mm, de reparatie opbouwen in meerdere lagen. Na het aanbrengen
meteen glad afwerken. Na droging eventueel bijschuren. Bij toepassing buiten: direct na droging
overschilderen met minimaal 2 lagen. Na gebruik spuitmond afsluiten met het grijze dopje.

Afwerking
Overschilderbaar met alle soorten verf of beits.

4. Veiligheid en bewaring
Veiligheid
Buiten het bereik van kinderen houden.
Contact met de ogen, de huid en de kleding vermijden.
Houder onder druk.
Beschermen tegen zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken.
Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of
internationale regelgevingen.

Bewaring
Niet beneden 5°C bewaren.

Deze technische fiche, op datum van september 2015 , annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn
gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele
aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.
Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245
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