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TECHNISCHE FICHE

Seal & Bond Finisher
POLYVALENT GLADSTRIJKMIDDEL VOOR PROFESSIONELE AFWERKING VAN KITTEN

Superglad afwerken van alle voegen van de meeste gebruikte kitsoorten op 
basis van siliconen, polyurethanen of MS-polymeren.
Versnelt de huidvorming en geeft een satijnglans.

Veilig op de meeste ondergronden, zelfs op natuursteen.

Niet ontvlambaar en biologisch afbreekbaar.

Gebruik

• Vernevelen op pas aangebrachte kitlaag, afwerken naar wens en het overtollige product wegnemen. 
• Toepassingen op natuursteen: na uitharding naspoelen met zuiver water. Bij gevoelige ondergronden: indien nodig testen op 

een niet-zichtbare plaats. 
• Indien men de kit nadien nog wil overschilderen, overlakken of overspuiten: de kit laten uitharden, nawrijven met een vochtige 

doek en droogwrijven.

Product [FIN]

Karakteristieken

Seal & Bond Finisher is een biologisch afbreekbaar gladstrijkmiddel 
voor een feilloze afwerking van alle voegen in de meeste kitsoorten 
die uitharden onder invloed van luchtvochtigheid: acryl, siliconen, 
polyurethanen en MS-polymeerkitten.  Seal & Bond Finisher is een 
veilige, watergedragen formulatie die zuur- en solventvrij is.  
Hierdoor is deze inzetbaar op de meeste ondergronden.

Verpakking

Seal & Bond Finisher - bus 5L 120005000

Technische Eigenschappen

• Uitzicht: vloeibaar.
• Geur: aangenaam.
• Viscositeit (20°C): 1mPa.s.
• Relatieve dichtheid (20°C): 1.000 kg/l.
• pH: 7.8.
• Wateroplosbaarheid: volledig oplosbaar.
• Dampspanning (20°C): 2332 Pa.
• Kookpunt/kooktraject: 100°C.
• Smeltpunt/smelttraject: 0°C.
• Vluchtige organische stof (VOS), %:0.
• Vluchtige organische stof (VOS), g/l: 0.
• Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
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