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Voor het afdichten van vloer- en wand-
voegen.
Goede hechting op alle bouwrelevante onder-
gronden. Zonder Primer op de meeste soorten 
metalen (behalve lood), hout, glas, tegels, hard-
PVC enz. Met Primer op baksteen, beton, kalk-
zandsteen, dakpannen, gipsplaat, stucwerk.

•  Zeer goede chemische bestendigheid
•  Veroorzaakt geen corrosie op metalen
•  Duurzaam elastisch
•  Bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102
•  Verouderings-, weers- en UV-bestendig
•  CE keurmerk EN 15651-1:F-INT 12,5E

Technische gegevens
Basis Oximvernet siliconenpolymeer
Max. duurzame rek 25% van de voegbreedte
Huidvorming Ca. 7 min. bij 23°C en 50% rel. luchtvochtigheid
Doorharding Ca. 2-3 mm/dag bij +23°C en 50% rel. luchtvochtigheid
Temperatuurbestendigheid -50°C tot +150°C
Verwerkingstemperatuur +5°C tot +40°C
Overschilderbaar Neen
Schimmelwerend ingesteld Neen
Shore-A-hardheid Ca. 15 (transp.) ca. 30 (kleur)
Soortelijk gewicht 0,98 g/cm3

Breukrek bij 2 mm film Ca. 300%
Houdbaarheid Min. 12 maanden, indien koel en droog opgeslagen

Toepassingsgebieden:

N.b. de afgebeelde kleuren kunnen om druktechnische redenen afwijken!

Tip:
Siliconen neutraal is niet geschikt voor verlijmingen en het opvullen van holle ruimten. Door het grote 
aantal bestaande laksamenstellingen en bij poedergecoat aluminium dient u vooraf zelf eerst te testen. 
Bij gebruik van witte alkydharslakken bestaat de kans op "vergelen" van de kit. Siliconen neutraal scheidt 
tijdens de uitharding een typische siliconengeur af. Deze geur is na volledige uitharding niet meer waar-
neembaar.

Afdichtingen van dilatatievoegen zowel binnen als buiten.

Omschrijving/ 
verpakking

Inhoud Kleur Afb. Art.nr. VE/st.

Koker 310 ml

Transparant 0892 530 1

1/24Wit 0892 530 2
Betongrijs 0892 530 4
Zwart 0892 530 12

Worst 600 ml Transparant 0892 531 1 20

Siliconenprimer
Art.nr. 0892 170

Egaliseermiddel
Art.nr. 0893 3 / 0893 003

Egaliseerspatel
Art.nr. 0891 182

PE-Opvulmateriaal
Art.nr. 0875 ...

Kitpistool
Art.nr. 0891 ...

Kokermes
Art.nr. 0715 66 09Deze adviezen zijn slechts aanbevelingen, gebaseerd op onze ervaringen.  

Wij adviseren u om vooraf zelf te testen.

SILICONEN NEUTRAAL


