
 SILICON NATURSTEIN
Blijvend elastische, duurzame één-component
neutraal afbindende silicone. Uitermate
geschikt voor het afdichten van bewegings-
en aansluitvoegen bij natuursteen en marmer
toepassingen. Uitgebreid kleuraanbod in
overeenstemming met de Rywalit voegmortels
ter beschikking.

  

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Maakt  geen  vlekken  op  natuursteen  zoals  marmer,  graniet ,  b lauwe  hardsteen,….Geen  randverk leur ing.  Geschikt
voor  sanita ire  toepassingen.  Grote weerstand tegen verouder ing,  weersinvloeden,  UV- en chemical iën bestendig .
Ui tstekende  kleefkracht  op  vr i jwel  a l le  bouwmater ia len.  Zeer  goede  verwerkbaarheid .  Bl i jvend  elast isch.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Kan  toegepast  worden  bi j  aanslu i t-  en  bewegingsvoegen  van  marmer  en  andere  natuursteen.  Kleeft  op  de
meeste in de bouw en industr ie voorkomende mater ia len zoals natuursteen,  g las,  a luminium, geglazuurde tegels ,
polyester ,  staal ,…  .  Is  eveneens  geschikt  voor  v loer-en  wandtegels ,  b innen  en  buiten.
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VOORBEREIDING  VAN  DE  VOEGEN
De  voeg  moet  droog,  vast  en  stofvr i j  z i jn .  Indien  nodig  ontvetten  en  aanbrengen  van  een  pr imer .  Opmerking:
omwi l le  van  de  verscheidenheid  van  toepassingen  moet  de  gebruiker  zel f  de  nodige  testen  en  proeven
uitvoeren,  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  Naturstein  aanbrengen,
voor  de  huidvorming  de  si l iconenvoeg  bevocht igen  met  Rywal i t  F in isher  en  afwerken  met  een  geschikte
si l iconespatel .  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
antraciet  -  gr i js  -  zi lvergr i js  -  beige  -  jasmi jn

SPECIALE  AANDACHT  BIJ
Ti jdens  verwerken  en  uitharden  van  Rywal i t  Si l icon  Naturstein  een  goede  vent i lat ie  voorzien.  Niet  gebruiken  op
polyacrylaat  en  polycarbonaat .  Op PVC prof ie len  raden wi j  een  neutra le  s i l icone aan.  Bi j  vragen contacteer  onze
technisch  adviseur .

VEILIGHEID
Gel ieve  de  vei l igheidsf iche  te  raadplegen.

TECHNISCHE  GEGEVENS
Silikon Naturstein
Aard van de kit Polydimethylsiloxanen

Viscositeit Pasteus

Uithardingssysteem vernetting door luchtvochtigheid

Velvorming (23°C en 50% R.V.) kleur: 17 min.  -  transparant: 18 min.

Uithardingssnelheid (23°C en 50% R.V.) 1-2 mm/24u

Densiteit: ISO 1183 kleur: 1,22 g/ml  -  transparant: 1,01 g/ml
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Silikon Naturstein
Verwerkingstemperatuur +5°C - +40°C

Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen
+5°C - +25°C Min. 12 maanden

Silikon Naturstein
Shore A hardheid: ISO 868 kleur: 22  -  transparant: 18

Elastisch herstelvermogen: ISO 7389 > 90%

Maximale toelaatbare vervorming: conform ISO 11600 20%

Modulus bij 100% rek: ISO 8339 0,40 N/mm²

% rek bij breuk: ISO 8339 kleur: 170%  -  transparant: 140%

Temperatuurbestendigheid -50°C - +150°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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