TECHNISCHE FICHE

PARKET KIT
PRODUCTBESCHRIJVING
Een hoogwaardige, plast-elastische, één component voegkit
op basis van een acrylaatdispersie. Is overschilderbaar indien
voldoende uitgehard. Kan gebruikt worden op alle poreuze
ondergronden zoals steen, beton, hout, enz. Toegepast voor
voegen tussen plinten, ramen, muren, deuren, vensterbanken...
Geschikt voor voegen met geringe beweging (max. 15%).

TECHNISCHE GEGEVENS
NIET-UITGEHARDE KIT
AARD VAN DE KIT

Acrylaten

UITHARDSYSTEEM

Verdampen van water

VELVORMING

70 min (23°C et 50% R.V.)

UITHARDINGSSNELHEID

0,5mm/24u (23°C et 50% R.V.)
1,68 g/ml (ISO 1183)

DENSITEIT

UITGEHARDE KIT
SHORE A HARDHEID
ELASTISCH HERSTELVERMOGEN
MAXIMAAL TOELAATBARE
VERVORMING

15 (ISO 868)
< 50 % (ISO 7389)
12,5%

MODULUS BIJ 100% REK
% REK BIJ BREUK
TEMPERATUURSBESTENDIGHEID

> 250% (ISO 8339)
-30°C ► +100°C

VOORBEHANDELING

De oppervlakken dienen droog en zuiver te zijn, indien nodig
ontvetten met brandalcohol of ethanol. Eventueel onze
technische dienst raadplegen.

PRIMER
Parket Kit Ciranova® bezit een zeer goede hechting op zuivere en
droge ondergronden. Als hechtprimer kan een deel Parket Kit
verdund worden met 2 delen water.

AFWERKING
Gladstrijken met zeepoplossing (voor de huidvorming)
Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele
gebruiker. De in de technische fiche aangegeven
gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en
jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons
beste weten en kunnen. De gebruiker dient de
toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem
geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de
tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie
afgeleid worden.
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REINIGING GEREEDSCHAP
Met water vóór opdrogen. Mechanisch na opdrogen.

VERWERKINGSTEMPERATUUR
Van +5° C tot +40° C.

KLEUREN
Wit, esdoorn, eik, midden eik, grijs, rood hout.

BEPERKINGEN
Mag niet gebruikt worden voor voegen die bestendig aan water
blootgesteld zijn. Hiervoor dient Parket Kit Ciranova® te worden
overschilderd. Beschermen tegen vorst. Kan niet gebruikt worden
als beglazingskit. Niet verwerken bij gevaar voor regen en vorst.

TECHNISCHE FICHE

PARKET KIT
VERPAKKING
25 kokers van 310ml/doos

HOUDBAARHEID
Min. 12 maanden in de ongeopende verpakking op een droge en
koele plaats. Beschermen tegen vorst.

AANBRENGEN
Hardt uit door verdampen van water. Gedurende de eerste dagen
van de uitharding, is slechts een maximale beweging van 5%
toegelaten.

VEILIGHEID
Het toepassen moet gebeuren in goed geventileerde lokalen. De
dampen mogen niet ingeademd worden gedurende lange
periodes of in hoge concentraties. Langdurig contact met de huid
voorkomen. Indien contact met de ogen, overvloedig spoelen
met water of dokter raadplegen. Direct contact met
levensmiddelen vermijden zolang de Parket Kit niet uitgehard is.
Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN
Société National du Joint Français l SNJF façade Code 75
classe 12,5 P

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele
gebruiker. De in de technische fiche aangegeven
gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en
jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons
beste weten en kunnen. De gebruiker dient de
toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem
geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de
tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie
afgeleid worden.
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