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Sika® Afgladmiddel N

Sika® Afgladmiddel N
Afgladmiddel voor kitten
Productomschrijving

Toepassingsgebieden

Bouw

Eigenschappen/
voordelen

Sika® Afgladmiddel N is een watergedragen, oplosmiddelvrije tenside oplossing
®
voor het afgladden van Sikaflex kitvoegen. Kant-en-klaar alternatief voor
zeepoplossingen, die soms stoffen kunnen oplossen uit de kit en zo sporen nalaten
aan de voegranden.
Sika Afgladmiddel N wordt volgens de norm ISO 9001/14001 en het Responsible
Care Program gefabriceerd.
®

®

Sika Afgladmiddel N is een hulpmiddel voor het afgladden van alle verse Sikaflex
®
en Sikabond oppervlakken.
Neutraal
Ongevaarlijk voor de huid
Tast verf niet aan
Laat bij juiste verwerking geen sporen na op de kit en voegranden
Bevordert een goede huidvorming van de kit

Productgegevens
Vorm
Uiterlijk/kleur

Vloeistof, transparant.

Verpakking

Spuitfles à 1 ltr
Can à 10 ltr.

Opslag
Opslagcondities/
houdbaarheid

12 maanden in originele, ongeopende verpakking, koel en droog opgeslagen
tussen +5°C en +25°C. Tegen vorst beschermen.
Aangebroken verpakkingen binnen enkele weken verwerken.

Technische gegevens
Basis

Waterige tenside oplossing

Soortelijk gewicht

~ 1,0 kg/ltr

Gebruikstemperatuur

Minimaal +5°C, maximaal +35°C

®
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Bouw

Verwerkingsinstructies
Aanbrengen/
gereedschap

Sika® Afgladmiddel N op de verse kit aanbrengen en vervolgens de kitvoeg
afgladden met afgladgereedschap (voorbenat met afgladmiddel), zoals bijvoorbeeld
afgladhout of Sikaflex® Boy en in de lengterichting van de kitvoeg over de kit
strijken. Door de druk die ontstaat zal de kit tegen de flanken gedrukt worden.
Het afgladhout bewaren in het afgladmiddel, zodat het hout constant verzadigd is,
waardoor ook het afgladden van taaie kitten mogelijk is.
Voorzichtig met materialen die gevoelig zijn voor water. Zorgvuldig afplakken kan
nodig zijn, soms is een proef noodzakelijk.
Verpakking direct na gebruik goed afsluiten.

Opmerkingen

Sika Afgladmiddel N bevat in geringe mate wateroplosbare bestanddelen, die aan
de ondergrond kunnen blijven plakken. Deze bestanddelen kunnen eenvoudig met
water verwijderd worden.
Indien Sikaflex®, wat met Sika® Afgladmiddel N is afgeglad, wordt overschilderd,
vooraf het oppervlak reinigen met schoon water.
Sika® Afgladmiddel N wat troebel is geworden niet meer gebruiken.

Gereedschappen

®
Sikaflex Boy of afgladhout

Reinigen

Spoelen met water.

Waarde basis

Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op
laboratoriumtesten.
Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

Gezondheids- en
veiligheidsinforma
tie
Wettelijke
kennisgeving

®

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische
producten, dient de gebruiker het meest recente productveiligheidsinformatieblad te
raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander
veiligheidsgerelateerde gegevens.
De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en
het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van
de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn
opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk
zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter
plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige
aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze
informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt
gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle
bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden.
Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het
productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product.
Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.
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