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Tackmasters Finisher Spray afstrijkmiddel kant en klaar is een biologisch afbreekbaar, PH-neutraal,
oplosmiddelvrij, gebruiksklaar afstrijkmiddel voor het gemakkelijk, snel- en glad afwerken van kitvoegen- en
kitnaden. Het product kan worden gebruikt na verwerking van de Tackmasters kitten en is geschikt voor alle
overige type lijm- en kittechnologieën met een glad en strak eindresultaat als gevolg. Na gebruik van de
Tackmasters Finisher Spray dient u de ondergrond na te spoelen met water om zo verdere spoorvorming te
voorkomen. Residu van Tackmasters Finisher Spray kan namelijk een negatieve invloed hebben op de uitvloeiing
en het hechtvermogen van verf. Verwerkingstemperatuur +5 °C tot +40 °C. Houdbaarheid 24 maanden.
BASIS
Zeep / Water
VOORDELEN
- PH-neutraal
- Biologisch afbreekbaar
- Oplosmiddel- en siliconen vrij
- Beperkt het verkleuren van kitvoegen
- Sublieme afwerking van kitvoegen en kitnaden
- Reeds gemengd daardoor kant en klaar voor gebruik
BEPERKINGEN
Bij een onjuiste mengverhouding (Finisher Concentrate) kunnen zeepresten achterblijven waardoor de
overschilderbaarheid wordt beïnvloed en er vlekken kunnen ontstaan op de ondergrond.
VERWERKING
Aanbrengtemperatuur + 5°C tot + 40°C (geldt voor omgeving en ondergronden) Tackmasters Finisher Spray dient
altijd goed te worden geschud voor gebruik. Na de verwerking van de kit wordt het voegoppervlak en aangrenzende delen goed (niet overmatig) bevochtigd met de Tackmasters Finisher Spray. Vervolgens kan de kit
glad afgewerkt worden met behulp van spatel, plamuurmes, pvc-pijpje, en/of voeghoutje. Nadat de voeg is
gladgestreken kan men deze afwerken met een met Tackmasters Finisher Spray bevochtigde vinger. Indien de
voeg later nog overschilderd wordt raden wij aan de ondergrond goed na te spoelen met schoon water. Hetzelfde
geldt op ondergronden als glas- en natuursteen.
VERPAKKING
Sprayflacon 1L (gebruiksklaar)
KLEUR
Transparant
VEILIGHEID
Voor het gebruik van dit product moet u zich ervan verzekeren dat het product geschikt is voor uw toepassing en
omstandigheden. Lees daarnaast voor gebruik het MSDS grondig door en neem de veiligheidsvoorschriften in
acht. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via www.tackmasters.nl
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HOUDBAARHEID
In ongeopende originele verpakking, tussen + 5°C en + 25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits
rechtop bewaard op een droge plaats en niet in direct zonlicht. Voorkom bevriezing van het product.
EIGENSCHAP
Verwerkingstemperatuur
Dichtheid
Viscositeit
pH- Waarde
Vorstbestendig
Geur

SPECIFICATIE
+5 tot +40 °C
1,00 g/ml
100 mPas
pH = 7,0
Nee (-15 °C kortstondig tijdens transport)
Zwak
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