Garantiecertificaat
D-MAX België garandeert dat MAX PRO 34 Ultra-Seal veilig gebruikt kan worden om naden en voegen af te
dichten op alle natuursteenondergronden indien de hieronder aangegeven instructies en opmerkingen
zorgvuldig opgevolgd en nageleefd worden.

Productnaam

Product code

MAX PRO 34 Ultra-Seal
S-2000 - Opaal - 310 ml
S-2001 - Wit - 310 ml
S-2002 - Grijs - 310 ml
S-2003 - Antraciet - 310 ml

Toepassingen

Afdichten van voegen tussen natuursteenmaterialen en natuursteenmaterialen,
natuursteenmaterialen en niet-poreuze ondergronden, natuursteenmaterialen en
poreuze ondergronden.

Gebruik/
Werkwijze

Oppervlak moet droog, schoon, vetvrij en ontdaan zijn van alle loszittende delen,
lijmresten, oude siliconen- en/of andere kitvoegresten, schoonmaakmiddelen, …
Af te dichten voeg ontvetten met pH-neutrale reiniger en laten verdampen. Voeg
aanbrengen in één beweging in een hoek van 45° - voeg vullen en indien nodig
rugvulling gebruiken opdat de voegen kunnen werken. Naden afwerken met pHneutrale zeepoplossing en naden reinigen met spiritus verdund met water.

Uitzonderingen

Vermijd het uitsmeren van kit in een zeer dunne laag. Op die plaatsen bestaat de kans
dat de kit niet optimaal uithardt en hecht. Zeepwater / Finisher kan vlekken nalaten op
poreuze ondergronden. Naspoelen met handwarm water direct na het afwerken van
kitvoegen is aan te bevelen.

Varia

Om verkleuring en vergeling te voorkomen met de voeg in neutrale omgeving
aangebracht worden. De aanwezigheid tijdens doorharding van alle mogelijke zuren,
sigarettenrook, azijnzuurhoudende siliconen, chloor of chloordampen vermijden. Het
alkalisch milieu is niet geschikt voor het gebruik van MAX PRO 34 Ultra-Seal.
Bij gebrek aan daglicht kan de kit vergelen.
Niet geschikt voor bitumen, PE-PTFE, PP, PC en PMMA.

Disclaimer

D-MAX België garandeert dat haar producten conform haar technische databladen zijn
en voor alle toepassingen die hierin omschreven worden door de vakman gebruikt
kunnen worden.
Enkel voor professioneel gebruik. D-MAX België kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor toepassingen waarin de kunst van goed vakmanschap niet gevolgd werden en/of
voor slecht afgewerkte voegen.

Technische
fiche

De technische fiche en DoP kunnen op onze website
www.d-max.eu geraadpleegd of gedownload worden.

