VGC 850

VOEGCOATING INSTRUCTIE
VOORBEREIDING:
Vul de doseerflacon en reiniger met water (tot 10% verdunnen met water). Draai de verstuiver op de
flacon en deze is klaar voor gebruik.
Schud de voegcoating voor gebruik. Draai de dop van het flesje en draai vervolgens de applicatiedop
erop. Draai 1 applicatietip op de applicatiedop.
Knip één van de applicatiedoeken in het gewenste formaat (niet te klein). Maak deze doek lichtvochtig.

REINIGEN VAN DE ONDERGROND:
Spray de voegen in met de reiniger. Laat het reinigingsmiddel 30 seconden inwerken. Reinig de vervuilde
tegelvoegen met de schuurspons. Neem het vuil af met de geribbelde reinigingsdoek.
Wacht met het aanbrengen van de coating tot de voegen droog zijn (TIP: reinig de avond van tevoren).

AANBRENGEN VOEGCOATING:
Breng met de speciale applicatietip een dunne lijn voegcoating aan op de voeg. Hierbij de fles schuin
houden en niet krassen met de tip. Verdeel de coating over de vloer met de applicatieborstel. Niet te
hard drukken en borstel vlak houden.
Indien gewenst een tweede laag aanbrengen. Een tweede laag kan nodig zijn, indien het kleurverschil te
groot blijkt voor één laag.
Neem het overtollige materiaal op de tegels af met de applicatiedoek. Houd de doek vlak op de tegels en
neem af met de voeg mee. Maak geen draaiende bewegingen!
Hierna de sluier verwijderen met een vochtige reinigingsdoek.

VGC 850 ONDERHOUDSADVIES:
Als VGC 850 na verloop van tijd vuil wordt kunt u het vuil binnen een paar minuten verwijderen door
middel van onderstaande stappen:
Breng de verdunde VGC 850 reiniger (tot 10% verdunnen met water in de doseerflacon) aan op de vervuilde tegelvoegen. Laat het reinigingsmiddel ongeveer 30 seconden intrekken.
U kunt het vuil gemakkelijk verwijderen van de voegen met de bijgeleverde reinigingsdoek.
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KIWITZ VGC 850 Voegcoatingset in deze emmer vindt u de volgende onderdelen:

+
REINIGER in doseerflacon

VERSTUIVER

VOEGCOATING

REINIGER (navulling en onderhoudsreiniger)

1 APPLICATIEDOP

6 APPLICATIETIPS

2 APPLICATIEDOEKEN

2 REINIGINGSDOEKEN

SCHUURSPONS

2 APPLICATIEBORSTELS

2 PAAR HANDSCHOENEN

INSTRUCTIEKAART

