TECHNISCHE INFOFICHE
Product naam :

MAX PRO 53 Ultra-Finisher

Productomschrijving :

MAX PRO 53 Ultra-Finisher is een biologisch afbreekbaar en neutraal
gladstrijkmiddel

Eigenschappen :

 zéér gemakkelijk afwerken van alle voegen in bouw, industrie en
automobielindustrie
 kan gebruikt worden in combinatie met alle kitten (Siliconen, MS
polymeren, polysiloxanen, PU-kitten, Spur,…)
 tast de ondergronden niet aan, is reukloos en klaar voor gebruik.
 versnelt de huidvorming van elastische kitten en verkleint het risico op
schimmelvorming
 oplosbaar in water en verwijdert zichzelf na contact met water en/of
regen
 Indien de kit overschilderd dient te worden dient deze nagespoeld te
worden met lauw-warm water.
 voorkomt de vorming van kleine luchtbelletjes aan het kitoppervlak.
 vermindert de stofaanhechting op de kit en vermindert het kleverige
effect van de kit.
 geeft een mooie glans van de kit na uitharding.

Toepassing :

Afwerken en gladstrijken van voegen bij alle natuursteensoorten (marmer,
graniet, arduin, blauwe steen, …)
Afwerken en gladstrijken van
 voegen op sterk poreuze ondergronden.
 aansluit- en afwerkingsvoegen in bouw en industrie.
 voegen in keuken- en sanitairruimtes.
 aansluitvoegen tussen raam- en deurkozijnen en gevels.

Verpakking :

Flacon met trigger :

949 ml

Omdozen :

12 flacons per doos

TECHNISCHE INFOFICHE
Technische informatie :

MAX PRO 53 Ultra-Finisher

Type :
Geur :
Type :
Dichtheid :
Aanbrengtemperatuur :
Houdbaarheid :
Zuurtegraad :
Viscositeit :

Verwerking :






visceuze vloeistof
zwak
waterdispersie
1,00 g/ml
+15° en +25°C
24 maanden in ongeopende verpakking droog bewaard bij
+5° en 25°C
neutraal, PH7
20 mPa-s (20°C)

vernevel MAX PRO 53 Ultra-Finish over de af te werken naad
indien nodig na huidvorming van de kit afspoelen met water.
werk de naad af door middel van MAX PRO Finish-It Pro (+).
handen na gebruik reinigen met MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues.

Veiligheidsblad :

Op aanvraag beschikbaar voor professionele gebruikers.

Garantie :

D-MAX bvba garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in
overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid kan nooit meer
bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoopsvoorwaarden.
In geen geval is de 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.

