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Product omschrijving
Zwaluw Finisher is een neutraal universeel hulpmiddel voor het
afmessen van kitvoegen. Zwaluw Finisher is voor meer dan 90%
biologisch afbreekbaar. Na gebruik van Zwaluw Finisher wordt
geadviseerd om de omgeven ondergronden te reinigen of na te spoelen
met water om eventuele spoorvorming te voorkomen. Resten van
Zwaluw Finisher kunnen een negatieve invloed hebben op de
uitvloeiing en het hechtvermogen van verf.

Voordelen
• Prima voor het afwerkingen van voegen

Applicaties
Zwaluw Finisher wordt gebruikt voor het nat afmessen van kitvoegen.
Verdun de Finisher tot een oplossing van 1 tot 3% in water (1-3 delen
Finisher op 100 delen water). Na het aanbrengen van de kit worden het
oppervlak van de voeg en de aanliggende oppervlakken bevochtigd met
verdunde Finisher met behulp van een kwast of spray . Daarna wordt
de voeg afgewerkt met een spatel, plamuurmes of PVC-buis. Nadat de
voeg is gladgestreken, kan men deze afwerken met een met verdunde
Finisher bevochtigde vinger.

Gebruiksaanwijzing
Voor een compleet overzicht bezoek onze website of neem contact op
met Den Braven.

Aanvullende informatie

Applicatie temperatuur +5°C till +40°C

Dichtheid 1,03 g/ml

Vorstbestendigheid gedurende
transport Till -15°C

pH-Waarde 8,0 - 8,5

Viscositeit viscosity 5000
mPa.s

Kleuren
• Gelig

Verpakking
• Fles 1000 ml

• Bus 5 ltr

Houdbaarheid
In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24
maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge
plaats.

Gezondheid & veiligheid
Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor
gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via
de Den Braven websites.

Waarborg & garantie
Den Braven garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd,
in overeenstemming is met de specificaties.
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