
 SILICON KERAMIK
Blijvend elastische, duurzame één-component
silicone. Uitermate geschikt voor het afdichten
van bewegings- en aansluitvoegen in vochtige
ruimtes en bij vloerverwarming, voor wand- en
vloertegels.
Uitgebreid kleuraanbod in overeenstemming
met de Rywalit voegmortels ter beschikking.

  

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Grote  weerstand  tegen  verouder ing,  weersinvloeden  en  hoge  en  lage  temperaturen.  Uitstekende  kleefkracht  op
vr i jwel  a l le  bouwmater ia len,  k leeft  perfect  op  keramische  tegels ,  a luminium,  glas,  emai lwerk,…  .   Is  door  zi jn
hoge  viscosite i t  en  body  bi jzonder  gemakkel i jk  verwerkbaar  en  afwerkbaar .  Trekt  geen  draden  en  is  ui terst
wr i j fvast .  Bl i jvend  elast isch.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Kan  toegepast  worden  bi j  aanslu i tvoegen  en  bewegingsvoegen  tussen  deur-  en  raaml i jsten,  houten
raamtabletten,  opspuiten  van  pl inten,  u i tzetvoegen  in  keramische  tegels  (v loerverwarming) ,  bewegingsvoegen  in
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badkamer  en  keuken,…  .  Binnen  en  buiten  toepasbaar .

VOORBEREIDING  VAN  DE  VOEGEN
De  voeg  moet  droog,  vast  en  stofvr i j  z i jn .  Rywal i t  Si l icon  Keramik  hecht  zonder  gronder ing  op  glas,  keramiek,
inox,  a luminium,  gelakt  of  gevernist  hout  en  op  hard  of  zacht  PVC.  Bi j  a l le  poreuze  oppervlaktes  en  i jzer  of
andere  non-ferrometalen  is  het  aangewezen  het  oppervlak  te  behandelen  met  een  geschikte  pr imer .
Hecht ingsproeven  zi jn  aan  te  bevelen.  Eventueel  onze  technisch  adviseur  raadplegen.

VERWERKING
De  si l iconenkoker  opensni jden  met  een  mes  of  daartoe  ontworpen  gereedschap,  de  nozzle  op  de  koker
schroeven  en  volgens  de  voegbreedte  schuin  afsni jden.  Zorg  voor  een  droge  en  zuivere  voeg,  indien  nodig
ontvetten  en  pr imer  gebruiken.  Voegranden  bedekken  met  plakband,  de  Rywal i t  Si l icon  Keramik  aanbrengen,
voor  de  huidvorming  de  si l iconenvoeg  bevocht igen  met  Rywal i t  F in isher  en  afwerken  met  een  geschikte
si l iconenspatel .  In  verse  toestand  kan  de  si l icone  verwi jderd  worden  met  oplosmiddel  of  daartoe  geschikte
vocht ige  rein ig ingsdoekjes.
Geopende  kokers  zo  snel  mogel i jk  opgebruiken.

KLEUREN
900  wit  -  916  cementgr i js  -  932  pergamon  -  915  zi lvergr i js  -  950  basaltgr i js  -  946  jasmi jn  -  928  bal ibru in  -
912  manhattan  -  925  antraciet  -  923  beige  -  914  l ichtgr i js  -  924  zwart  -  952  eik  -  960  zandgr i js  -  934
donkerbeige  -  transparant  gr i js  -  913  donkergr i js  -  transparant

SPECIALE  AANDACHT  BIJ
Niet  gebruiken  op  natuursteen.   Niet  gebruiken  op  polyacrylaat  en  polycarbonaat .   Niet  gebruiken  op  oxydat ie
gevoel ige  metalen  zoals  koper ,  z ink,  lood  en  staal .  Voor  deze oppervlaktes  is  een pr imer  nodig .   Niet  gebruiken
op  kunststof fen  en  alka l ische  ondergronden  zoals  beton,  h ier  ook  een  pr imer  gebruiken.  

Bi j  vragen  contacteer  onze  technisch  adviseur .

VEILIGHEID
Gel ieve  de  vei l igheidsf iche  te  raadplegen.

TECHNISCHE  GEGEVENS
Rywalit Silicon Keramik
Aard van de kit Polydimethylsiloxanen

Viscositeit Pasteus
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Rywalit Silicon Keramik
Uithardingssysteem Vernetting door luchtvochtigheid 

Velvorming (23°C en 50% R.V.) 20 min

Uithardingssnelheid (23 °C en 50% R.V.) 2 mm/24u 

Densiteit: ISO 1183 1,02 g/ml

Verwerkingstemperatuur +5°C - +40°C

Houdbaarheid, ongeopend op een droge plaats, tussen
+5 °C en + 25°C min. 12 maanden

Rywalit Silicon Keramik
Elastisch herstelvermogen: ISO 7389 > 90%

Maximale toelaatbare vervorming: conform ISO 11600 20%

Modulus bij 100% rek: ISO 8339 0,25 N/mm²

% rek bij breuk: ISO 8339 380%

Temperatuurbestendigheid -60°C  - +180°C

VERPAKKING
12  kokers  van  310  ml  Â  per  doos

VEILIGHEID
Gel ieve  de  vei l igheidsf iche  te  raadplegen  (verkr i jgbaar
op  eenvoudig  verzoek) .
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Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad
zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische
karakteristieken kunnen aangepast worden. Er wordt geen aanspraak
gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan
verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing.
Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene
verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.
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