Technische Fiche
Rubson Sanitair & Keuken

RUBSON Sanitair & Keuken is een duurzame silicone voegkit uitgerust met schimmelvertrager.
Schimmel in een ongewenste gast in je huis. Toon hem waar de deur is met deze makkelijk aan te
brengen, waterbestendige voegkit.

Resultaten die jaren meegaan : Dankzij de unieke technologie in deze voegkit is deze
makkelijk aan te brengen en glad te strijken. Geen onaangename geur, en jarenlang plezieer
van de resultaten.
Verpakking
RUBSON Sanitair en Keuken is beschikbaar in een koker van 280ml – IDH : 2646578
Met dit product kan je tot 15M afkitten.
RUBSON Sanitair en Keuken is beschikbaar in een easy pack van 100ml – IDH : 2669395
Met dit product kan je tot 15M afkitten.

Toepassingen
Baden, wastafels, douches, toilet, betegelde ruimtes, aanrechten.

Gebruik
De ondergrond moet proper, droog en stofvrij zijn.
Aanbrengen

Koker 280ml :
1. Verwijder de huidige voeg
2. Snijd de koker open
3. Plaats in een kitpistool
4. Breng aan onder een hoek van 45°
5. Strijk glad voor een perfect resultaat.
Easy pack 100ml :
1. Verwijder de huidige voeg
2. Verwijder de verzegeling en de dop
3. Draai 90°
4. Breng aan onder een hoek van 45°
5. Strijk glad voor een perfect resultaat.

OBSERVATION

Houdbaarheid staat op de koker / easy pack.
Bewaren op een droge plaats, tussen +5°C en +25°C

Niet aanbevolen om te gebruiken op natuursteen.
Niet overschilderbaar.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Vermijd contact met de ogen, huid of kleren.
Gebuik enkel buiten of in een goed geventileerde ruimte.
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Rubson Sanitair & Keuken
KENMERKEN
Type kit
Dichtheid
Verwerkingstemperatuur
Temperatuurbestendigheid
Shore A-duurzaamheid (ISO 868)
Modulus bij 100% (volgens ISO 8339 A)
Volumekrimp (ISO 10563)
% rek bij breuk (ISO 8339-A)
Elastisch vormherstel (ISO 7389-B)
Huidvorming
Droogtijd
Verbruik (voeg van 5 mm)
Koker
Easy pack

Ongeveer 1.42 g/ml
+5°C tot +40°C
-50°C tot +150°C
Ongeveer 25
Ongeveer 0,35 N/mm²
Ongeveer 10%
Ongeveer 350%
Ongeveer 85%
Ongeveer 15-20 minuten
3mm/dag
Ongeveer 15 meter
Ongeveer 5 meter

