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FOBY® SILICONE NO
Producteigenschappen
Foby Silicone NO is een Neutrale, zuurvrije, Oxim uithardende, gebruiksklare, krimpvrije ééncomponentige siliconenkit op basis van polysiloxanen. Omdat Foby Silicone NO
na verharding in een groot temperatuursgebied (-50 ºC - +
120 ºC) zijn elasticiteit behoudt, is het product onder de
meest uiteenlopende omstandigheden inzetbaar. Het product is UV-bestendig. De maximaal toelaatbare duurzame
vervorming is 25%.

Technische gegevens
Verwerkingstemp:

Toepassingsgebieden
Foby Silicone NO is een sanitair ingestelde kit en dus
uitermate geschikt voor toepassingen in douches, badkamers, toiletten en andere natte cellen. Foby Silicone NO
hecht uitstekend op alle glasachtige ondergronden zoals
glas, keramische tegels, emaille en porselein en is erg goed
toepasbaar als voegvulling in aansluitingen en dilataties
van tegelwanden en vloeren. Daarnaast wordt in de regel
een goede hechting verkregen op de meeste verfsoorten
en diverse metalen zoals RVS, Aluminium en Messing en
kunststoffen zoals hard PVC, PC, ABS, hard PS en polyester. Op beton, steen of marmer dient men eerst een primer
te gebruiken. Het product is niet overschilderbaar.

Verpakking:
Verbruik:

Ondergrondvoorbereiding
Glasachtige ondergronden dienen schoon, droog en vrij van
vet en stof te zijn. Andersoortige ondergronden eventueel
eerst voorbehandelen met een geschikte primer. Bij twijfel
over de geschiktheid van de ondergrond eerst proeven
nemen of de fabrikant raadplegen.
Verwerking
Foby Silicone NO verhardt o.i.v. de atmosferische vochtigheid en derhalve is de voegdiepte beperkt tot maximaal 12
mm. De maximale voegbreedte is 15 mm. De spuitmond
schuin afsnijden en m.b.v. een spuitpistool de voeg in
een gelijkmatige beweging volspuiten. Na ca. 5 minuten
begint het uithardingproces en na ca. 15 minuten zal er
een huidvorming zijn opgetreden. Binnen die tijd dient de
kit strak te zijn afgestreken met een natte vinger (of evt.
voegspijker of voegmes). Het bevochtigen kan het beste
plaatsvinden met geconcentreerd zeepsop. De verhardingstijd bedraagt 24 tot 72 uur, afhankelijk van voegdimensies,
luchtvochtigheid en temperatuur. Vlekken direct verwijderen met terpentine.
Kleuren
Het Foby Silicone NO-kleurenprogramma is specifiek afgestemd op de FOBY Voegmortelkleuren en is verkrijgbaar in
transparant en in de kleuren wit, jasmijn, zilvergrijs, RVS,
grijs en zwart.
Veiligheidsgegevens
Tijdens het aanbrengen en uitharden de ruimte goed
ventileren. Contact met huid en ogen vermijden. Een veiligheidsblad is op verzoek voor de professionele gebruiker
beschikbaar.
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Uitharding:
Opslag:
Houdbaarheid:

+ 5ºC - + 40ºC (ondergrond- en
omgevingstemperatuur)
24-72 uur Max. toelaatbare duurzame vervorming: 25%
Koel, vorstvrij en afgesloten
bewaren
Minstens 12 maanden mits ongeopend. Na opening slechts
beperkt houdbaar
310 ml koker
Afhankelijk van voegdimensies

Overige Foby producten
Voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels,
natuursteen en mozaïek bestaat een compleet Foby
programma van hoogwaardige kwaliteitsproducten. In het
bedrijfslaboratorium worden deze producten ontwikkeld uit
zorgvuldig geselecteerde grondstoffen en verder geoptimaliseerd zodat ze ruimschoots aan alle technische normen
voldoen en prettig en probleemloos verwerkbaar zijn. Zie
hiervoor onze overige documentatiebladen.
Garantie en advies
Onze gebruiksaanwijzingen en technische gegevens zijn
gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en uitgebreide
research.Alle Foby- producten worden in eigen fabrieken
geproduceerd en staan onder voortdurende controle van
het bedrijfslaboratorium gebied van kwaliteit en
veiligheid voor mens en milieu.Wij behouden ons het
recht voor te allen tijde de productsamenstelling aan te
passen.Voor adviezen kunt u contact opnemen met
EUROVITE NEDERLAND B.V.
EUROVITE NEDERLAND BV
Postbus 60 - 6710 BB Ede
Tel: 0318 - 664 555 / Fax: 0318 - 664 566
foby@eurovite.nl / www.foby.nl

