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QUICK•STEP® KIT

Productomschrijving
De Quick⋅Step® KIT is een kwalitatieve, blijvend elastische voegkit op basis van
waterverdunbare acrylaatdispersie.
Deze hoogwaardige voegkit is verkrijgbaar in verschillende kleuren, voor een passende
afwerking met uw Quick⋅Step® vloer.
Inhoud: 310ML
Verpakkingshoeveelheid: 1
Toepassingen
Hout is het voornaamste bestanddeel van uw Quick⋅Step® vloer. Omdat de vochtigheid in de
ruimte kan variëren, b.v. tussen zomer en winter, is het noodzakelijk dat de vloer kan leven.
De vloer moet langs alle zijden kunnen uitzetten en krimpen. Daarom wordt rondom de
vloer een uitzettingsvoeg voorzien van minimum 8 tot10 mm. Om deze voeg af te werken
bieden wij een ruim gamma aan plinten een profielen aan (meer informatie hierover is te
vinden op onze website).
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De Quick⋅Step® KIT is de oplossing voor het afwerken van deze noodzakelijk uitzettingsvoeg,
specifiek daar waar de toepassing van plinten niet mogelijk is.
De Quick⋅Step® KIT is uitermate geschikt voor: het opvullen van voegen met een uitzetting
tot maximum 15%.
De Quick⋅Step® KIT is de ideale oplossing voor:
√ Voegafwerking bij uw Quick⋅Step ® vloer.
√ Het opvullen van de uitzettingsvoeg, voor die gevallen waar een afwerking met plinten
niet mogelijk is.
√ Het afwerken van aansluitingsvoegen tussen plinten en wanden.
√ Het mooi afwerken van aansluitingsvoegen langs muren, trappen, radiatorbuizen e.d..
De Quick⋅Step® KIT zorgt voor een passende afwerking van uw Quick⋅Step® vloer.
Eigenschappen
√ De Quick⋅Step® KIT is verkrijgbaar in heel wat verschillend kleuren.
Wij staan garant voor een passende afwerking van uw Quick⋅Step® vloer. Op basis
van de kleurengrid onderaan dit document, kan u de kit bepalen die het best bij uw
vloer past.
√ Oplosmiddelvrij en zeer veilig in gebruik.
√ Blijvend elastisch
Het voornaamste bestanddeel van uw Quick⋅Step® vloer is hout. Hout beweegt (zet
uit en krimpt) onder invloed van schommelingen in temperatuur en vochtigheid.
De Quick⋅Step® KIT is door zijn elasticiteit uitermate geschikt om deze
omstandigheden op te vangen.
√ Overschilderbaar en kan gevernist worden
Na uitharding is de Quick⋅Step® KIT perfect overschilderbaar en kan ze gevernist
worden (het is aangeraden eerst een test uit te voeren).
√ Aangenaam in gebruik en reukvrij.
√ Vochtbestendig
√ Verouderingsbestendig
√ Zeer goede hechting op poreuze oppervlakken.
√ Schimmelwerend.
√ geen scheurvorming
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Gebruiksaanwijzing

Breng de kit met behulp van een spuitpistool aan in de
voegen.
Snij de plastiek tuit schuin af, zodat een opening van
minstens 5mm. doorsnee ontstaat. Breng de kit vervolgens
aan in de voeg en strijk glad met een plamuurmes. De
voegen dienen schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.
Voor voegafmetingen van minimaal 5 x 5 mm en maximaal
20 x 12mm.
Het is aanbevolen dat de voegdiepte in verhouding staat
tot de voegbreedte. Voor voegen met een breedte van 5 tot 8 mm, is een voegdiepte van 6
tot 7 mm optimaal. Voor voegen met een breedte van 12 tot 15 mm, is een voegdiepte van
9 tot 10 mm aan te raden.
Voor voegen dieper dan 12 mm is het aan te raden om de voeg eerst met een schuimsnoer
te vullen.
De Quick⋅Step® KIT dient bij voorkeur te worden aangebracht bij temperaturen tussen de
+5°C en +30°C.
Overtollige kitresten kunnen, voordat uitharding heeft plaatsgevonden, met een vochtige
doek worden verwijderd.
De Quick⋅Step® kit is schuurbaar na volledige uitharding en overschilderbaar na 3 u. In
warme omstandigheden zelfs al na 30 min. overschilderbaar.

Technische eigenschappen
Raadpleeg de technische fiche.
Houdbaarheid
Deze kit is minimum 18 maanden houdbaar na productiedatum (zie batchcode), indien ze
ongeopend , op een vorstvrije plaatst wordt bewaard. De ideale bewaartemperatuur is
tussen de 15°C en 25°C.
Kies de kleur die perfect bij uw vloer past
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