VOEGKITTENGIDS
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Voegkitten, Siliconen en toebehoren

Rectavit

VOEGKITTEN… afdichten, vullen en lijmen
Rectavit staat sinds jaar en dag synoniem voor

Legende

kwaliteit, zowel op het vlak van de producten als
op het vlak van service en dienstverlening.
Als trendsetter op de markt van voegkitten zijn

Overschilderbaar

Aansluitvoegen

we voortdurend bezig met het updaten van bestaande producten en het zoeken naar technologische vernieuwingen.

Muur & Gevel

Buitenschrijnwerk

De Rectavit producten bieden de gebruiker
steeds een oplossing voor de door hem gezochte toepassing. Rectavit voegkitten kunnen op
de meeste bouwmaterialen toegepast worden.

Vloeren

Beglazing

Moeilijk bereikbare afdichtingen of precieze
montages; voor elke toepassing biedt Rectavit
de ideale oplossing.

Sanitair

Kunststof
ondergrond

Tips voor een perfecte afwerking
Natuursteen
& marmer

Dak &
Goten

• Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
• Maak de af te dichten delen schoon, stof- en vetvrij.
• Werk bij kamertemperatuur.

Kachel

• Na gebruik de voegkitresten onmiddellijk verwijderen.
• Bewaar de voegkit op een droge, koele en vorstvrije plaats.
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Onze technische dienst helpt u graag verder.
Raadpleeg ook onze website : www.rectavit.be
info@rectavit.be • Tel: +32 (0)9 216 85 20 • Fax: +32 (0)9 216 85 30

Voegkitten, Siliconen en toebehoren

Rectavit

VOEGKITTEN… voorbereiding
De perfecte voorbereiding:
1. De oppervlakken moeten droog, proper, stof-, roest-, vet- en olievrij zijn. Oude siliconenvoegen verwijderen
met Rectavit Silicone Remover.
• Loszittende lagen, slecht-, zwak- of niet-hechtende delen, roest, ed. verwijderen.
• Stoffige ondergronden met perslucht of borstel zeer goed ontstoffen.
• Olie, vet, ev. ontkistingsolie verwijderen. Voor het verwijderen van vet- en olievlekken, gebruik Rectavit
Net-Oil, voor zeepresten en kalkaanslag gebruik Rectavit Sani-Clear, voor het ontvetten van oppervlakken
gebruik een aangepast reinigingsmiddel zoals Rectavit Dissol en wrijf nadien direct goed droog.
2. Nakijken dat de voeg voldoende breed en/of diep is voor de beoogde toepassing.
• Voor een optimale werking heeft de voegkit een minimale breedte. Indien deze kleiner is, best verbreden
tot de minimale voegbreedte met bvb een slijpschijf.
• Bij te diepe voegen kan er steeds gebruikt gemaakt worden van Rectavit PE Rugvulling zodat er niet
te veel voegkit verbruikt hoeft te worden. Rectavit IsolFoam of RectaFoam kan eventueel ook gebruikt
worden voor aansluitvoegen, niet voor dilatatievoegen.
Voegbreedte

Diameter
PE Rugvulling

5 – 7 mm

10 mm

7 – 12 mm

15 mm

12 – 17 mm

20 mm

17 – 22 mm

25 mm

22 – 27 mm

30 mm

27 – 30 mm

35 mm

breedte
diepte

voegkit

PE Rugvulling

3. Indien nodig, plaats een primer
Poreuze en sterk zuigende ondergronden die aan een sterke waterbelasting onderhevig zijn, hebben
meestal een aangepaste primer nodig:
• Bij gebruik van acrylaatkitten kan er steeds gewerkt worden met een verdunde oplossing van de acrylaatkit (1 deel acrylaatkit + 2 delen water).
• Bij gebruik van Polyurethaan-, MS polymeerkitten en neutrale siliconen best vooraf een adequate primer
plaatsen op poreuze ondergronden.
4. Zorg er voor dat de omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen +5°C en +30°C is.
Donkergekleurde oppervlakken in volle zon zijn niet aan te bevelen om af te kitten.
5. Op volgende ondergronden hechten voegkitten niet: polyethyleen (PE), polypropyleen (PP) en teflon® (PTFE).
6. Steeds een simpele hechtproef uitvoeren.

3

Rectavit

VOEGKITTEN… kies de perfecte voegkit.
Plastisch

Plasto-elastisch

Bitumen

Butyleen

Acrylaat

Acrylaat

Acrylaat

Acrylaat

RM900

RM50

RM90

RM95

RM90-Exp

Elasto-Vit

Buiten

++

++

±

±

+

+

Binnen
Overschilderbaar

++
-

++
+

++
++

++
++

++
++

++
++

Binnentoepassingen
Aansluitvoegen tussen
Trap/wand, Kozijn/muur,
Wand/wand, Wand/plafond
Parket/wand
Natuursteen
Scheuren in muren
Uitzetvoegen
Wanden
Vloeren
Parket
Vochtige/Sanitaire ruimten
Keramische tegels
Kunststof (Polyester, polystyreen, ABS, PVC)
Acrylbaden & -douches
Metaal (aluminium, koper, zink, lood)
Natuursteen
Glas
Steenachtige ondergronden (steen, beton,
cellenbeton, pleisterwerk)
Extra Hygiënisch
Openhaard - vuurvast
Buitentoepassingen
Aansluitvoegen
Kunststof (Polyester, polystyreen, ABS, PVC)

-

-

++

++

++

++

-

-

+
+
++

++
+
++

+
+
++

+
+
++

-

-
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-
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-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

± (1)

± (1)

Geschilderd hout of andere geschilderde
ondergronden (synthische of watergedragen)

+

+

-

-

+ (1)

+ (1)

Metaal (aluminium, koper, zink, lood)
Natuursteen

+
-

±
-

-

-

± (1)
± (1)

± (1)
± (1)

Steenachtige ondergronden (steen, beton,
cellenbeton, pleisterwerk)
Dakelementen
Uitzetvoegen in gevel
Tussen glas
Tussen steen/beton
Tussen cellenbeton
Tussen natuursteen
Uitzetvoegen in vloeren
Beglazing
Enkel glas
Dubbel glas
Veiligheidsglas
Polyacrylaat glas
Polycarbonaat glas
Aquarium, Terrarium

+

+

-

-

+ (1)

+ (1)

++

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

++
(1) Primer steeds aangeraden en steeds afwerken met een verflaag
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Elastisch
MS Polymer

MS Polymer

RM2000

RectaFix

++

Statisch

azijnzuurhoudend

Silicone

azijnzuurhoudend

Silicone

Silicone

sanitair neutraal

Silicone

sanitair super wit

Silicone

Silicone

RM135

RM135 SW

RM170

RM180

Natriumsilicaat
RM1500

neutraal
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RM140-150

RM150-P
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Silicone

zeer geschikt
geschikt
mogelijk maar niet aan te raden
niet geschikt

neutraal

Silicone

neutraal

neutraal
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VOEGKITTEN… de perfecte voeg
1. Zie voorbereiding (pag.3).
2. Plaats een afplakband aangepast aan de ondergrond op de gewenste voegbreedte voor een perfecte aflijning en bescherming van de ondergrond.
3. Snijd de koker voegkit open onder een hoek van 45°, breng de koker in het kokerpistool, plaats de spuitmond op de koker en snijd deze open op de gewenste voegbreedte.
4. Houd het pistool onder een hoek van 45° t.o.v. het oppervlak en spuit de voegkit in de voeg.
5. Benat de voegkit met Rectavit Voegglad. Voor acrylaat voegkit, gebruik wasbenzine.
6. Overtollige voegkit verwijderen met de holle zijde van een koffielepeltje, al duwend.
7. Verwijder de afplakband voor de voegkit velvorming krijgt.
8. Benat de voegkit eventueel nogmaals lichtjes met Rectavit Voegglad voor er velvorming optreedt en zet de
voeg nogmaals glad, maar nu met een trekkende beweging met de bolle zijde van een koffielepeltje.
9. Sluit de spuitmond af met de bijgeleverde dop.
10. Na droging van de voeg: naspoelen met water.
11. Reinig vlekken en materiaal met Rectavit Silicone Cleaner, Rectavit Dissol of (lauw) water.
12. Laat de voegkit voldoende drogen alvorens hem af- of aan te schilderen.

Rectavit

VOEGKITTEN… onderhoud van een voegkit
1. Breng Rectavit Silicone Cleaner met een zachte doek aan op de voeg.
2. Laat het enkele minuten inwerken.
3. Neem het losgeweekte product af met een doek en wrijf goed na.
4. Bij ernstige vervuiling, herhaal de behandeling.
Opm. In vochtige ruimtes, steeds voldoende ventilatie voorzien en
eventueel de voegen drogen om spotting tegen te gaan.
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Recta-Mastic 50
Butyl
310 ml
Universele,
velvormende
mastiek op butyl basis, voor
het aanbrengen van omtrekvoegen rond deuren en
ramen, voor het afdichten
van overlappende golfplaten, serres, glazen daken,
cement- en plastic platen,
scheuren en gaatjes in metselwerk.

Beglazing

Overschilderbaar

Aansluitvoegen

Tips & Kenmerken
• Binnen & Buiten
• Enkele beglazing
• Gemakkelijk verwerkbaar
• Goed hechtvermogen op alle gangbare,
poreuze ondergronden in de bouw
• Zeer hoge blijvende plasticiteit: kan diverse
bewegingen opvangen
• Resistentie tegen temperatuurfluctuaties: van
-10°C tot +70°C

• Kleur(en) : Ivoorwit, grijs, bruin
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Recta-Mastic 90
Schilderskit

Recta-Mastic 90
Schilderskit Express

310 ml

310 ml

Overschilderbare acrylaatkit voor scheuren, barsten
en voegen met een dilatatie
tot 15%, voor aansluitingsvoegen in de bouw, tussen
vensterbank en raam, rond
deuren, langs plinten, langs
plafonds, rond trappen,
rond decoratieve elementen, tussen metselwerk.

Overschilderbare acrylaatkit met een snelle uitharding. Voor scheuren, barsten en voegen met een
dilatatie tot 15%, voor aansluitingsvoegen in de bouw,
tussen vensterbank en
raam, rond deuren, langs
plinten, langs plafonds,
rond trappen, rond decoratieve elementen, tussen
metselwerk.

Overschilderbaar

Aansluitvoegen

Tips & Kenmerken

Overschilderbaar

Aansluitvoegen

Muur &
Gevel

Buitenschrijnwerk

Tips & Kenmerken

• Binnen
• Overschilderbaar na 30 min.
• Gemakkelijk verwerkbaar en glad te zetten
• Goed hechtvermogen op alle gangbare,
poreuze ondergronden in de bouw, maar ook
op aluminium
• Goede kleurvastheid en snelle huidvorming
• Beperkte krimp
• Resistentie tegen temperatuurfluctuaties: van
-20°C tot +80°C
• NIET voor beglazing

• Binnen & Buiten (*)
• Overschilderbaar na 10 min.
• Gemakkelijk verwerkbaar en glad te zetten
• Goed hechtvermogen op alle gangbare,
poreuze ondergronden in de bouw, maar ook
op aluminium
• Goede kleurvastheid en
snelle huidvorming
• Beperkte krimp
• Resistentie tegen temperatuurfluctuaties: van
-20°C tot +80°C
• NIET voor beglazing

• Kleur(en) : Wit, grijs, bruin

• Kleur(en) : Wit
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(*) Toujours finir avec une couche de peinture.

Elasto-Vit

Recta-Mastic 95
Parket

310 ml

310 ml

Overschilderbare, blijvend
elastische acrylaatkit. Voor
de algemene afdichting van
voegen, barsten en scheuren op beton, hout, metaal, aluminium, glas, hard
PVC, pleisterwerk, tegels,
bitumen. Voor afdichtingen
op daken die geen permanente waterbelasting ondervinden.

Watervaste acrylaatkit voor
afdichtingen van laminaat,
parket, voor het vullen van
naden, scheuren, barsten
en voegen met een dilatatie
tot 15%, tussen de parketplanken, voor aansluitingsvoegen tussen de plinten,
het parket en de muur of
andere
bouwmaterialen,
rond deuren, langs plinten
en houten plafonds, rond
trappen, rond decoratieve
elementen.

Overschilderbaar

Aansluitvoegen

Muur &
Gevel

Buitenschrijnwerk

Tips & Kenmerken
• Binnen & Buiten (*)
• Zeer elastisch (> 900%)
• Gemakkelijk verwerkbaar
• Goed hechtvermogen op alle gangbare
ondergronden in de bouw
• Zeer bestendig tegen veroudering en
temperatuurs-invloeden
• Waterdicht en weersbestendig
• Resistentie tegen temperatuurfluctuaties: van
–20°C tot +80°C
• NIET voor beglazing

• Kleur(en) : Wit, grijs, bruin, zwart

Vloeren

Aansluitvoegen

Overschilderbaar

Tips & Kenmerken
• Binnen
• Overschilderbaar en vernisbaar
• Gemakkelijk verwerkbaar
• Na uitdroging watervast
• Schuurbaar na minimaal 24u
• Bestand tegen de klassieke onderhoudsproducten
• Resistentie tegen temperatuurfluctuaties: van
–20°C tot +80°C

• Kleur(en) : Lichte eik/beuk, midden eik/beuk,
donkere eik, merbau
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Recta-Mastic 120
Universeel

Recta-Mastic 130
Sanitair

310 ml

310 ml

Elastische, duurzame en
waterdichte
azijnzuurhoudende voegkit. Voor
topafdichting bij beglazing
(dubbelglas,
terrarium,
aquarium,
etalage,
veranda) en aansluitvoegen
tussen niet poreuze ondergronden (keramische tegels en aanrechtmateriaal,
vernist hout, glas). Voor
aquarium en terrarium.

Elastische, duurzame en
waterdichte
voegkit
op
basis van azijnzuur met
toegevoegde
antischimmelmiddelen. Ideaal voor
aansluitvoegen in vochtige ruimtes zoals sanitaire installaties, keukens,
badkamers,
aanrecht,
gootstenen, lavabo en douchecellen, enz.

Beglazing

Aansluitvoegen

Buitenschrijnwerk

Tips & Kenmerken

Sanitair

Aansluitvoegen

Tips & Kenmerken

• Binnen & Buiten
• Gemakkelijk verwerkbaar
• Goed hechtvermogen
op alle gangbare ondergronden in de bouw
• Goede kleurvastheid en snelle huidvorming
• Excellente water-, UV-, schimmel- en
weersbestendigheid
• Hoge resistentie tegen temperatuurfluctaties,
van –60°C tot +180°C
• NIET overschilderbaar
• NIET voor marmer en natuursteen
• NIET voor kunststof ondergronden (polyacryl)

• Binnen & Buiten
• Gemakkelijk verwerkbaar
• Extra schimmelwerend
• Goed hechtvermogen op alle gangbare
ondergronden in de bouw
• Goede kleurvastheid en snelle huidvorming
• Excellente water-, UV-, schimmel- en
weersbestendigheid
• Hoge resistentie tegen temperatuurfluctaties,
van –60°C tot +180°C
• NIET overschilderbaar
• NIET voor marmer en natuursteen
• NIET voor kunststof ondergronden (polyacryl)

• Kleur(en) : Transparant, wit, grijs, bruin, zwart

• Kleur(en) : Transparant, wit, beige
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Recta-Mastic 135
Sanitair Neutral

Recta-Mastic 135-SW
Sanitair Super White

310 ml

310 ml

Elastische, duurzame en
waterdichte neutrale voegkit met toegevoegde antischimmelmiddelen. Ideaal
voor
aansluitvoegen
in
vochtige ruimtes zoals sanitaire installaties, keukens,
badkamers, aanrecht, gootstenen, lavabo en douchecellen, enz. Speciaal voor
acrylbaden en -douches.

Elastische, duurzame en
waterdichte neutrale voegkit met toegevoegde antischimmelmiddelen. Ideaal
voor
aansluitvoegen
in
vochtige ruimtes, keukens
aanrecht, gootsteen, enz.
Ook voor polyacrylaat- & polycarbonaatglas. Speciaal
voor acrylbaden en -douches. Blijft langer wit. Extra
Hygiënisch.

Sanitair

Kunststof
ondergrond

Aansluitvoegen

Tips & Kenmerken

Sanitair

Kunststof
ondergrond

Aansluitvoegen

Tips & Kenmerken

• Binnen & Buiten
• Metalen en kunststof ondergronden (polyacryl)
• Gemakkelijk verwerkbaar
• Goed hechtvermogen op alle gangbare
ondergronden in de bouw
• Geurarm
• Water- en zeepbestendig
• Bestand tegen de meeste onderhoudsproducten
• Hoge resistentie tegen temperatuurfluctaties,
van –60°C tot +180°C
• NIET overschilderbaar
• NIET voor marmer en natuursteen

• Binnen & Buiten
• Gemakkelijk verwerkbaar
• Verlengde kleurvastheid: blijft langer
schitterend wit
• Goed hechtvermogen op alle gangbare
ondergronden in de bouw
• Geurarm
• Water- en zeepbestendig
• Bestand tegen de meeste onderhoudsproducten
• Hoge resistentie tegen temperatuurfluctaties,
van –60°C tot +180°C
• NIET overschilderbaar
• NIET voor marmer en natuursteen

• Kleur(en) : Transparant, wit, grijs

• Kleur(en) : Superwit
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Recta-Mastic 140
Bouw

Recta-Mastic 150
Bouw

310 ml

310 ml

Transparante, elastische,
duurzame en waterdichte
neutrale voegkit. Geschikt
voor algemene afdichtingen in bouw en industrie.
Uitstekende hechting op
de meeste ondergronden:
glas, aluminium, behandeld
hout, PVC, Polyacrylaat- &
polycarbonaatglas, enz.

Elastische, duurzame en
waterdichte neutrale voegkit. Geschikt voor algemene
afdichtingen in bouw en industrie. Uitstekende hechting op de meeste ondergronden: glas, aluminium,
behandeld hout, PVC, Polyacrylaatglas , enz.

Aansluitvoegen

Buitenschrijnwerk

Muren & Kunststof Beglazing
Gevels ondergrond

Tips & Kenmerken

Aansluitvoegen

Buitenschrijnwerk

Muren & Kunststof Beglazing
Gevels ondergrond

Tips & Kenmerken

• Binnen & Buiten
• Gemakkelijk verwerkbaar
• Goed hechtvermogen op alle gangbare ondergronden in de bouw
• Niet corrosief
• Geurarm
• Snelle huidvorming
• Excellente water-, UV-en weersbestendigheid
• Hoge resistentie tegen temperatuurfluctaties,
van –60°C tot +180°C
• NIET overschilderbaar
• NIET voor marmer en natuursteen

• Binnen & Buiten
• Gemakkelijk verwerkbaar
• Goed hechtvermogen op alle gangbare
ondergronden in de bouw
• Niet corrosief
• Geurarm
• Snelle huidvorming
• Excellente water-, UV-en weersbestendigheid
• Hoge resistentie tegen temperatuurfluctaties,
van –60°C tot +180°C
• NIET overschilderbaar
• NIET voor marmer en natuursteen

• Kleur(en) : Transparant

• Kleur(en) : Wit, grijs, bruin
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Recta-Mastic 150-P
Overschilderbaar

Recta-Mastic 2000
Beglazing

310 ml

290 ml

Overschilderbaar,
elastische, duurzame en waterdichte neutrale voegkit.
Geschikt voor algemene
afdichtingen in bouw en industrie. Uitstekende hechting op de meeste ondergronden: glas, aluminium,
behandeld hout, houten
raamwerk, PVC, Dubbel
glas, polyacrylaatglas, enz.
Ideaal als beglazingskit.

Universele, neutrale en
blijvend elastische, overschilderbare voegkit op
basis van MS polymeren.
Geschikt voor algemene
afdichtingen in bouw en
industrie: bouw, sanitair,
ramen en deuren, alle type
metalen, enz. Uitstekende
hechting op de meeste ondergronden.

Beglazing

BuitenOverschilschrijnwerk derbaar

Overschilderbaar

Beglazing

Buitenschrijnwerk

Aansluitvoegen

Muren &
Gevels

Aansluitvoegen

Muren &
Gevels

Kunststof
ondergrond

Sanitair

Kunststof
ondergrond

Tips & Kenmerken

Vloeren

Tips & Kenmerken

• Binnen & Buiten
• Overschilderbaar
(beter met solvent gedragen verf)
• Gemakkelijk verwerkbaar
• Goede kleurvastheid
• Goed hechtvermogen op alle gangbare
ondergronden in de bouw
• Niet corrosief
• Geurarm
• Snelle huidvorming
• Excellente water-, UV-en weersbestendigheid
• Hoge resistentie tegen temperatuurfluctaties,
van –60°C tot +180°C
• NIET voor marmer en natuursteen

• Binnen & Buiten
• Ideaal voor poreuze ondergronden
• Gemakkelijk verwerkbaar
• Goede kleurvastheid
• Goed hechtvermogen op alle gangbare
ondergronden in de bouw
• Niet corrosief
• Geurarm
• Snelle huidvorming
• Excellente water-, UV- en weersbestendigheid
• Hoge resistentie tegen temperatuurfluctaties,
van –60°C tot +90°C
• NIET voor marmer en natuursteen

• Kleur(en) : Wit

• Kleur(en) : Transparant, wit
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Recta-Mastic 180
Natuursteen
310 ml
Elastische, duurzame en
waterdichte neutrale voegkit. Uitermate geschikt voor
alle aansluitingen met marmer, natuursteen, blauwsteen en andere poreuze
ondergronden. Ook te gebruiken in vochtige ruimtes
en sanitiare toepassingen.

Natuursteen
& Marmer

Aansluitvoegen

Sanitair

Muren &
BuitenGevels
schrijnwerk

Kunststof Beglazing
ondergrond

Tips & Kenmerken
• Binnen & Buiten
• Gemakkelijk verwerkbaar
• Goede kleurvastheid
• Goed hechtvermogen op alle gangbare ondergronden in de bouw
• Niet corrosief
• Snelle huidvorming
• Excellente water-, UV-en weersbestendigheid
• Hoge resistentie tegen temperatuurfluctaties,
van –60°C tot +180°C
• NIET Overschilderbaar

• Kleur(en) : Transparant, marmerwit, travertijn,
blauwsteengrijs
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Voegkitten, Siliconen en toebehoren

Recta-Mastic 170
Silicone • All In 1

RectaFix
Lijmen & Afdichten

310 ml

290 ml

Universele voegkit: sanitair,
natuursteen, overschilderbaar, neutraal. Voor alle
aansluitvoegen in bouw,
sanitair, ramen en deuren,
badkamer en keuken, topafdichting van beglazing.
Uitstekende hechting op
alle gebruikelijke bouwmaterialen en natuursteen,
Polyacrylaatglas.

Supersterke,
neutrale,
elastische montagelijm en
voegkit met uiterst hoge
aanvangshechting
(High
Tack) en snelle doorharding
op basis van MS polymeren, voor lijmen, monteren
en afdichten op alle gangbare bouwmaterialen, alle
type metalen, afdichten van
veiligheidsglas.

Natuursteen Overschil& Marmer derbaar

Sanitair

Aansluitvoegen

Kunststof Beglazing
ondergrond

Muren &
Gevels

Buitenschrijnwerk

Tips & Kenmerken

Aansluitvoegen

Sanitair

Kunststof Overschilondergrond derbaar

Tips & Kenmerken

• Binnen & Buiten
• Goed hechtvermogen op alle gangbare
ondergronden in de bouw
• Gemakkelijk verwerkbaar
• Goede kleurvastheid
• Niet corrosief
• Blijvende en duurzame elasticiteit
• Geurarm
• Snelle huidvorming
• Excellente water-, UV- en weersbestendigheid
• Hoge resistentie tegen temperatuurfluctaties,
van –60°C tot +180°C

• Binnen & Buiten
• Hoge aanvangshechting (High Tack)
• Kan toegepast worden op vochtige
ondergronden
• Neutraliseert de bewegingen van de
verbonden materialen
• Vangt alle types spanningen en trillingen op
• Gemakkelijk verwerkbaar
• Beter bestand tegen weersinvloeden
• Oplosmiddelvrij, geen solventen en isocyanaten.
• Hoge resistentie tegen temperatuurfluctaties,
van –35°C tot +90°C
• NIET voor marmer en natuursteen
• NIET voor beglazing, enkel veiligheidsglas

• Kleur(en) : Transparant, wit, grijs, bruin,
beige, zwart

• Kleur(en) : Transparant, wit, grijs, bruin,
beige, zwart
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Recta-Mastic 900
Roofing

Recta-Mastic 1500
Kachelkit

310 ml

310 ml

Blijvend elastische, neutrale bitumineuze reparatiepasta voor het dichten van
scheuren en barsten op daken en goten in roofing, het
afwerken van voegen en naden, dakrandaansluitingen,
lichtkoepels, schoorstenen,
ventilatiekokers en waterafvoeren. Kan ook op kleine
oppervlakken isolatiepanelen kleven.

Hittebestendige
voegkit
voor het afdichten van voegen, openingen en scheuren rond elementen die
aan hoge temperaturen
(tot 1500°C) onderhevig
zijn, alle aansluitvoegen in
kachels en andere warmtebronnen,
steenachtige
ondergronden en metaal.

Dak &
Goten

Kunststof
ondergrond

Tips & Kenmerken

Kachel

Overschilderbaar

Tips & Kenmerken

• Binnen & Buiten
• Ideale waterdichte verbinding tussen bitumineus
dakmembraan en andere materialen
• Verwerkbaar met kokerpistool, borstel, truweel of
plamuurmes
• Goede hechting, meestal geen primer nodig
• Vertikaal toepasbaar, druipt niet
• Goed elasticiteit, vangt krimp en uitzetting op
• Kan in alle weersomstandigheden gebruikt worden
• Onder water toepasbaar
• Bestand tegen vocht infiltratie
• Warmte-en verouderingsbestendig

• Binnen & Buiten
• Hittebestendig, tot +1500°C
• Volledige doorharding
• Geen verbrokkeling
• Vuurvast
• Bevat geen asbest en geen solventen
• Overschilderbaar
• Gemakkelijk verwerkbaar en gebruiksklaar
• NIET voor beglazing

• Kleur(en) : Zwart

• Kleur(en) : Zwart
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Voegkitten, Siliconen en toebehoren

Voegglad

Silicone Cleaner

0,5 L

0,5 L

Universele vloeistof
voor het gladmaken
van verse aangebrachte voegkit.

Universele reiniger voor
het verwijderen van nietuitgeharde silicone voegkit
en voor het reinigen van
vervuilde silicone voegen.

Tips & Kenmerken
Vergemakkelijkt het gladstrijken van de voegkit
• Universeel voor alle type voegkit
• Voorkomt aanhechting op voegafstrijkspatel
• Neutraal, bevlekt de omgevende materialen
niet
• Oplosmiddelvrij

Tips & Kenmerken
Verwijderen van niet-uitgeharde siliconen
voegkit
• Reinigt vervuilde silicone voegen
• Verwijdert lichte sporen van uitgeharde
siliconen voegkit
• Snelwerkend
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PE-rugvulling
5 x 1m
Rond profiel in geëxtrudeerd polyethyleenschuim
voor het opvullen van grote
voegen (12 - 18mm) aan
deuren, ramen, muren, dak
en vloeren.

Tips & Kenmerken
Opvullen van grote voegen
• Grote flexibiliteit
• Slorpt geen water op
• Goed bestand tegen tal van chemische
producten, lichte zuren, ...
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Voegkitten, Siliconen en toebehoren

Pistolen
Kokerpistool Dripless

Kokerpistool Professional

Kokerpistool PVC COX

Pistool Gesloten COX
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Uw verdeler:

Rectavit NV
Ambachtenlaan 4 • B-9080 Lochristi
Tel. +32 (0)9 216 85 20 • Fax +32 (0)9 216 85 30
www.rectavit.be
RECTA285

