
PRODUCT INFORMATIE

INTRODUCTIE
STYCCO SEAL is een gebruiksklare siliconenkit voor toepassingen waar gladde 
vloerbedekkingen aansluiten op niet-poreuze oppervlakken zoals aardewerk, glas, 
metaal en diverse soorten plastic. Het is verkrijgbaar in een kitkoker voor gebruik 
in een standaard kitspuit en hardt uit als het in contact komt met vocht in de 
lucht, waarna het een stevige, rubberachtige, waterbestendige ril vormt. Het is 
schimmelbestendig en geschikt voor buiten.

STYCCO SEAL is voor het sealen van vloerbedekkingen met sanitair, keramische 
tegels, vloermatkaders, leidingen, goten, geulen, etc.

VOORBEREIDING
Alle oppervlakken dienen in goede staat te verkeren, droog te zijn en zonder 
vuildeeltjes die de kleefkracht kunnen verlagen.

AANBRENGEN
Plaats de koker in de kitspuit, doorbreek de verzegeling aan het uiteinde van de koker, 
schroef het plastic tuitje erop en snij het tuitje op de gewenste ril grootte.  Breng 
voldoende product aan om het gat te vullen en maak beide oppervlakken vochtig,  vermijd 
het ontstaan van holtes. Kitkokers die gedeeltelijk zijn opgebruikt kunnen een volgende 
keer worden gebruikt.  Een uitgeharde hoeveelheid kit vomt zich in het uiteinde van het 
tuitje, maar als dit is verwijderd is het product in de koker klaar voor volgend gebruik. 
Voor een nette afwerking kan afplakband worden gebruikt.  Dit dient direct na het 
aanbrengen van het product te worden verwijderd, voordat het begint uit te harden.

VOORZORGSMAATREGELEN
Een kleine hoeveelheid azijnzuur komt vrij tijdens het uitharden. Dit is vluchtig en 
verdwijnt zodra het product is uitgehard.  Wees echter voorzichtig in besloten ruimten. 
Niet gebruiken met materialen met oliën, weekmakers of oplosmiddelen.

GEREEDSCHAP
Kitspuit

BEWAREN
Bewaren bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C.  Beschermen tegen vorst.

HOUDBAARHEID
12 maanden in ongeopende verpakking indien bewaard onder de juiste omstandigheden.

STYCCO SEAL
Siliconenkit

KENMERKEN
• Voor het sealen van naden tussen een 
gladde vloerbedekking en een niet-poreus 
oppervlak
• Uitharding door vocht 
• Vormt een stevige rubberachtige, 
waterbestendige ril
• Schimmelbestendig 
• Geschikt voor buiten

GEZONDHEID EN VEILIGHEID
Dit product is niet geclassificeerd.
Veiligheidsbladen zijn op verzoek
verkrijgbaar.  Deze zijn op www.f-ball.nl te 
vinden of kunnen worden aangevraagd bij 
F. Ball and Co. Ltd op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem
contact op met onze technische adviseurs
om er zeker van te zijn dat u het juiste
product hebt gekozen en ter bevestiging
dat dit informatieblad actueel is.

Voor meer informatie over de
producten van F.Ball of voor technisch
advies kunt u contact opnemen met:

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
United Kingdom
Tel:  +44 (0) 1538 361633
Fax: +44 (0) 1538 361622

Email: informatie@f-ball.nl

TECHNISCHE INFORMATIE
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Kleur Transparant, wit en zwart

Inzakken Niet in holtes tot 20mm breed

Verwerkingstijd 10 – 15 minuten

Tijd zonder kleefkracht 1 uur bij 25°C 

Uithardingstijd 24 uur bij 20°C en 50% (RH) luchvochtigheid bij een 
ril van 6mm

Verbruik (ongeveer) 11 gestrekte meter bij 6mm ril

QCP 3083


