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1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. 

 

 
Productnaam: IVANA AFSTRIJKMIDDEL  

 
Code: IVA0001245 
   
Gebruik: Ivana Afstrijkmiddel wordt gebruikt voor een onberispelijke en gladde afwerking van alle 
voegen. 

                                        
  Identificatie onderneming:  Necomij B.V. 
 Jagtlustkade 10a 

2171 AG Sassenheim 
Nederland 
Telefoon: +31 (0) 252 220940   
Fax:  +31 (0) 252 220394 

 E - mail: info@ivana.com 
 Website: www.ivana.com  
 

 
 

2. Beschrijving. 

 
Ivana Afstrijkmiddel wordt gebruikt voor een onberispelijke en gladde afwerking van alle voegen, 
uitgevoerd in de meest courante kitsoorten (siliconen, polyurethanen en MS-polymeertkitten). Het is 
gemakkelijk te gebruiken, versnelt de uitharding van de kit en elimineert vetresten en andere sporen 
van verontreinigingen. Verpakt in een sprayfles van 1l.  

 

 
 

3. Eigenschappen. 

 
Toepasbaar:                          Gladstrijken van voegen uitgevoerd in de meest courante kitsoorten                  
                                              (siliconen, polyurethanen en MS-poly-meerkitten) . 
Verwerkingstemperatuur:  minimaal  + 5 °C  tot  + 35 °C   
Verbruik:  Aanbrengmethode:  

- Vernevel het product op de voeg  
- Bevochtig een vinger of spatel met het product 
- Strijk de voeg glad met de vinger of de spatel  

                                               Na voldoende velvorming van de kit het afstrijkmiddel met zuiver water  
                                               wegspoelen. Afstrijkmiddel niet op de siliconenvoeg of  bekleding laten 
                                               indrogen. De uitgedroogde restanten kunnen  optische aantasting van de 
                                               bovenlaag van de siliconen en de aanliggende materialen veroorzaken. 
                                               Dit kan ook de hechting van verf op overschilderbare kit negatief 
                                               beïnvloeden.                                                                  
Houdbaarheid: 1 jaar in ongeopende  verpakking op een koele en droge plaats.    
 Bij temperaturen tussen + 5 °C  tot  + 25 °C  
Basis:                                     Water met specifieke detergenten  
Consistentie:                          Dunvloeibaar 
Uithardingssysteem :             Versneld de uitharding van de kit 
Ontvlambaarheid:                  Niet-ontvlambaar 
Dichtheid                               1,00 g/ml 
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4. Applicatiegegevens. 

 
Na voldoende velvorming van de kit  het afstrijkmiddel met zuiver water wegspoelen. 
Afstrijkmiddel niet op de siliconenvoeg of  bekleding laten indrogen. De uitgedroogde restanten kunnen  
optische aantasting van de bovenlaag van de siliconen en de aanliggende materialen veroorzaken. Dit 
kan ook de hechting van verf op overschilderbare kit negatief beïnvloeden. 
Het product is licht alkalisch en bevat tensio-actieve anionogene en niet ionogene bestanddelen. Het 
product bevat geen solventen en geeft daardoor geen aantasting op de meest gebruikelijke 
ondergronden. Een voorafgaande test is steeds aan te raden. 
In volle zon is het gebruik van Ivana Afstrijkmiddel ten zeerste te mijden, het indrogen van het 
afstrijkmiddel gebeurt in deze omstandigheden  zeer snel. Op beglazing oa geeft dit snel matte strepen 
die enkel met speciale reinigers te verwijderen zijn.  

 
 

5. Voorbehandeling. 

 
De te behandelen oppervlakken moeten schoon, stof- en vetvrij zijn. Voorbehandeling op poreuze 
ondergronden bij voorkeur voorstrijken. Het wordt aangeraden op elke ondergrond eerst een 
hechtingstest uit te voeren.  
  

 
 

6. Veiligheid. 

 
Buiten bereik van kinderen bewaren. 
De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen.  
Raadpleeg de verpakking voor meer informatie en zie het veiligheidsinformatieblad. 
Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten aanzien van opslag, handeling en 
verwerking.  
WWW.IVANA.COM  
 

 
 

http://www.ivana.com/

