PRODUCTBESCHRIJVING
Auto's - Boten

o Bestand tegen zeewater en strooizout
o Zeer hoge kleefkracht
o UV- en weerbestendig

TOEPASSINGEN
o
o
o

Waterdichting, verlijmen, reparatie, monteren van de meestgebruikte materialen voor auto's,
caravans, motoren, boten (metalen, glas, rubber, hout enz.).
Verbindingsnaden, montagevoegen en aansluitnaden.
Voegen rond ramen en glas in auto's, caravans en boten, lampen e.d.

EIGENSCHAPPEN
o Zeer goed bestendig tegen uv-straling en temperatuurschommelingen.
o Bestand tegen zeewater en strooizout.
o Blijvend elastisch, waterdicht en stabiel.

TECHNISCHE GEGEVENS
Kleur
Consistentie
Verbruik
Droogtijd
Reinigen van gereedschap
Waarschuwingslabel

Transparant
1-component siliconen-elastomeerkit op basis van
azijnzuur
15 m voeg
20 minuten voor het oppervlak, 24 uur voor het binnenste
van de voeg
Met een droge doek
Geen

GEBRUIKSAANWIJZING

De oude voeg zorgvuldig verwijderen met de Silicone Cutter van Rubson. De ondergrond moet schoon,
ontvet, droog en stofvrij zijn.
(a) Snijd het uiteinde van de koker af met de Silicone Tool van Rubson. Schroef de spuitmond op de
koker en snijd de punt schuin af op de gewenste voegbreedte.
(b) Breng de kit aan met het inklapbare Compact Pistool van Rubson in een naar voren gerichte
beweging.
(c) Verwijder de overtollige kit en maak de voeg glad met de Silicone Tool van Rubson.
Draai de dop weer op de spuitmond, zodat de kit houdbaar blijft. Maak het gebruikte gereedschap en
de spuitmond meteen schoon met een droge doek.
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VERPAKKINGEN
o Koker van 280 ml
HOUDBAARHEID
18 maanden houdbaar in ongeopende, originele verpakking.
Na opening nog ongeveer 3 maanden houdbaar. Sluit de spuitmond af met de rode afsluitdop.
Vorstvrij bewaren.

TIPS
Niet aanbrengen bij een temperatuur lager dan +5°C

BIJZONDERE RICHTLIJNEN
Veiligheidsvoorschriften
Vermijd elk contact van de kit met ogen en slijmvliezen. Ingeval van contact met de huid direct overvloedig
afspoelen met water.
Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimtes.
Buiten bereik van kinderen bewaren.

