VOEGKITTEN



Speciaal voor oven en open haard



Bestand tegen 300°C



Elastisch, vervormt niet

Technische fiche – fev 2020
IDH 1678813

OVEN & OPENHAARD

VERPAKKING
Koker 300ml
Kleur: Rood

BESCHRIJVING
Pattex Oven & Openhaard Silicone is een elastische siliconenkit voor het afdichten en verlijmen van diverse hoge
temperatuurtoepassingen zoals open haarden, bakovens, klima- en verwarmingstoestellen, keramische kookplaten,
radiatoren, schoorsteenkanalen….enz
*Niet geschikt voor o.a. PA, PE, PP, EPDM, Teflon® en natuursteen

EIGENSCHAPPEN





Bestand tegen 300°C
Elastisch, vervormt niet
UV- en verouderingsbestendig
Azijnzuurhoudend

TECHNISCHE KENMERKEN







Verwerkingstemperatuur:
Dichtheid:
Huidvorming:
Uithardingssnelheid:
Temperatuursbestendigheid:
Max.toegelaten vervorming:

+5°C tot +40°C
ongev.1,04g/cm3
Na 10 minuten
Ongev. 1,5mm/dag
-40°C tot 260°C (kortstondig tot 315°C)
25%

GIVES YOU THE POWER !
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VOEGKITTEN

OVEN & OPENHAARD
GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbereiding
 Verwijder de oude voegkit met behulp van de Pattex Voegkitverwijderaar.
 Reinig en ontvet de ondergrond met alcohol of aceton.
 De ondergrond moet schoon, vast en vetvrij zijn.
 Sterk zuigende ondergronde vooraf bevochtigen.
 De voeg aan de randen op ongev. 6mm afplakken met schilderstape.
Aanbrengen van de kit
 Open de koker met de Pattex Silicone Tool en schroef de bijgeleverde doorzichtige spuitmond op de koker.
 Snijd de spuitmond op de gewenste voegbreedte.
 Plaats de koker in het Pattex Voegkitpistool en breng het voegmiddel gelijkmatig aan en strijk glad.
 Verwijder het overtollig verse voegmiddel.
 Verwijder de kleefband en strijk nogmaals glad
 Sluit de spuitmond af met de rode afsluitdop.

BIJZONDERE RICHTLIJNEN
Opslag
12 maanden houdbaar in de oorspronkelijke ongeopende verpakking.
Koel en vorstvrij bewaren.
Vlekken verwijderen
Verse kitresten onmiddellijk reinigen met aceton.
Uitgeharde kitresten met behulp van de Pattex Voegkitverwijderaar.

TIP
Niet verwerken bij een temperatuur lager dan +5°C.
Niet geschikt voor:
- Gebruik in medische of farmaceutische toepassingen.
- Gebruik bij natuursteen.

AANDACHT
Contact met de ogen en slijmvlies vermijden.
Bij contact met de huid: grondig wassen met water en zeep.
Enkel gebruiken in goed verluchte ruimtes.
Buiten het bereik van kinderen bewaren
Belangrijk
De bovenstaande gegevens, vooral adviezen voor de verwerking en toepassing van onze producten, berusten op onze kennis en ervaring. In
verband met de verschillende materiaalsoorten en de buiten onze invloedsfeer liggende omstandigheden tijdens de verwerking raden wij in ieder
geval aan om voldoende tests uit te voeren te nemen om de geschiktheid van ons product voor de geplande toepassing en het verwerkingsdoel te
controleren. Aansprakelijkheid kan noch op grond van deze aanwijzingen noch op mondeling advies worden aanvaard, tenzij ons in dit opzicht
opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Met dit technische merkblad verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid.

In geval van twijfel, contacteer onze Technische Dienst Pattex.

www.pattex.nl
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www.pattex.be
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