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Kiwitz RNG 650
Afmesvloeistof

RNG 650 afmesvloeistof wordt geadviseerd om de direct aangrenzende
vlakken te reinigen of na te spoelen met ruim water om evt. spoorvorming
te voorkomen. Resten van Kiwitz RNG 650 afmesvloeistof kunnen een negatieve invloed hebben op de uitvloeiing en het hechtvermogen van verf.

Opslag en houdbaarheid
Bij een droge, vorstvrije opslag in de originele, gesloten verpakking, minimaal 24 maanden houdbaar.

Gezondheids- en milieuaspecten
Veiligheidsinformatie:
• Buiten het bereik van kinderen houden.
• Productblad aangaande veiligheid is voor de professionele gebruiker op
aanvraag verkrijgbaar, of te vinden op onze website www.kiwitz.nl.

Producteigenschappen
•
•
•

Geschikt voor het nat afmessen van kitvoegen.
Wordt geconcentreerd geleverd.
Resten afmesvloeistof kunnen een negatieve invloed hebben op de
uitvloeiing en het hechtvermogen van verf.

Toepassingen
Geschikt om de oppervlakken van siliconen glad te maken. Afwasmiddelen
zijn door ingebouwde droogglansstoffen niet voor deze toepassing geschikt.
Universeel toepasbaar.

Technische gegevens
kleur

kleurloos tot lichtgeel

vorm

vloeibaar

geur

geurloos

pH-waarde

7

dichtheid

1,035 g/cm³

viscositeit (dynamisch)

1200 mPa.s

verpakking

flacons 1 ltr (12 per doos)

Verwerkingsvoorschrift
Het geleverde product moet voor gebruik worden verdund. Hiertoe een 1
- 3% oplossing in water maken (1 - 3 delen afmesvloeistof op 100 delen water). Na het aanbrengen van de kit worden het oppervlak van de voeg en de
aanliggende oppervlakken bevochtigd met verdunde afmesvloeistof m.b.v.
een kwast of spray. Daarna de voeg afwerken met een spatel, plamuurmes of
pvc-buis. Nadat de voeg is gladgestreken, kan met deze afwerken met een
met verdunde afmesvloeistof bevochtigde vinger. Na het gebruik van Kiwitz

Opmerkingen
De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de
gezondheid, zoals aangegeven in het blad met veiligheidsvoorschriften en
op de etiketten, dienen in acht te worden genomen.
Met dit merkblad komen alle vroegere technische gegevens te vervallen.
Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang
betekenen, behouden wij ons voor.
Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in
dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd. Eventuele
octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de
veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.
Verpakking

Artikelnummer

1 ltr flacon
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