
 

Garantie en aansprakelijkheid: Den Braven Sealants BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is 
met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoopvoorwaarden. In geen geval is 
verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. 
Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product 
voor de toepassing geschikt is.    
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Den Braven Belgium n.v. Zoniënwoudlaan, 327 B-1640 Sint-Genesius-Rode
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Product Voegkit op basis van acrylaat emulsie
  

Eigenschappen  Hecht zonder primer op de meeste bouwmaterialen  
  Gemakkelijk te verwerken – Goed overschilderbaar 
  Duurzaam elastisch – Bestand tegen vorst (-15°C)  
  Na doordroging U.V.-, weer- en regenbestendig 
  Niet corrosief ten opzichte van metalen – Vrijwel reukloos 
  

Leveringsvorm Kleuren: Wit – grijs – bruin – zwart (transparant zie SILICRYL-WT) 
 Verpakkingen: Koker 310 ml      Worst 550 ml   
  

Toepassingen  Voegen tussen trappen en wanden, bij plafond/wand aansluitingen, 
plinten, vensterbanken en gasbeton 

  Vullen en herstellen van scheuren en naden in metselwerk, hout, 
pleister en beton 

  Aansluitvoegen in de bouw tussen kozijnen en beton of metselwerk 
  Verlijmen en afwerken van gasbeton blokken 
  

Technische informatie  
Type: Plasto-elastisch - Waterdispersie 

Dichtheid: 1,64 g/ml 
Droge stof gehalte: 84 % 

Verspuitbaarheid: 1600 g/min  (Ø 3mm / 6,3 bar) 
Standvermogen: < 2 mm (ISO 7390) 

Shore-A hardheid: 20° (DIN 53505) 
Modulus 100%: 0,40 MPa (DIN 53504) 

Rek bij breuk: 300 % (DIN 53504) 
Max. toelaatbare vervorming: 12,5 % 

Temperatuurbestendigheid: -20°C tot +75°C 
Aanbrengtemperaturen: + 5°C tot +40°C 

Verwerkingstijd: 5 min (23°C / 55 % R.V.) 
Afbinding: Afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid 

Houdbaarheid: 12 maanden 
in originele ongeopende verpakkingen droog bewaard tussen +5 en +25°C

Voldoet aan de normen:  ISO 11600 F 7,5 
Verwerking  

Ondergronden: Ondergronden dienen schoon, stof-, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Bij zeer 
sterk zuigende ondergronden voorstrijken met verdunde (1:2) ACRYL-W. 

Overschilderbaarheid: Na volledige uitdroging. Overschilderen met hooggevulde dispersieverven 
kan barstvorming in de verf geven. Vooraf testen is aanbevolen. 

Voegafmetingen: minimum (mm) 4 maximum (mm) 25 
Opmerking: Binnen de 5 eerste uren na het aanbrengen mag de voeg niet met water 

belast worden. Niet geschikt voor langdurige waterbelasting. Afwerken 
met water of terpentine. 

Verbruik: Zie verbruikstabel 
Verwijderen verse kit: Met water 

Reinigen huid: ZWALUW SCHOONMAAKDOEKJES of zeepwater
  

Veiligheidsblad Op aanvraag beschikbaar voor professionele gebruikers 
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