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

 

 
Productnaam: IVANA LUCHTDICHTKIT  
 
Artikelcode : 51280 
 
Gebruik: Hoogwaardige, Neutrale, elastische één-component lijmkit op basis van MS-polymeer.  
               

                         
Identificatie onderneming:  Ivana 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 Luchtdichtkit is speciaal ontwikkeld en gecertificeerd voor het luchtdicht afdichten  
van alle kieren en naden in nieuwbouw en renovatiewoningen.  
Ivana Luchtdichtkit kan door zijn lage viscositeit zeer eenvoudig onder geringe druk worden 
verspoten. 

 Duurzaam elastisch blijvend. 

 Hoge mechanische weerstand. 

 Schimmel en bacterie bestendig. 

 Snel uithardend, 3mm per 24 uur. 

 Krimpvrij. 

 Hoge absorptie van akoestisch vibraties. 

 Geen randzone vervuiling bij marmer en natuursteen. 

 Isocyanaat-, Oplosmiddel- en Siliconenvrij. 
 
Verpakt in een koker à 290ml.  
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3. Eigenschappen. 

 
Toepasbaar:                           Alle gebruikelijke bouwondergronden en kunststoffen (behalve PE) 
Verwerkingstemperatuur:  minimaal  + 5 °C  tot  + 35 °C   
Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot + 90 °C. 
Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende  verpakking op een koele en droge plaats.    
 Bij temperaturen tussen + 5 °C  tot  + 25 °C  
Basis:                                    MS Polymeer 
Uithardingsysteem                 Polymerisatie door luchtvochtigheid 
Uithardingsnelheid                 3 mm/24h 
Hardheid (DIN53505)             25 Shore A 
Dichtheid (DIN53479)            1,40 g/mL 
Temperatuursbestendigheid  -40 °C tot + 90 °C. 
Rek bij breuk (DIN53504)      400% 
Treksterkte:                            0,95 n/mm² 
Viscositeit:                             400m/p per seconde 
 

 
 
 

4. Applicatiegegevens. 

 
Het wordt aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren. Alle gebruikelijke 
ondergronden, voorbehandeld hout, PVC en kunststoffen (behalve PE). 
 
 In 4 stappen kunt u zeer snel en efficiënt werken, en realiseert u een luchtdichte afdichting rondom 
kozijnen. 
 

1) Zorg ervoor dat de ondergrond stof- en vetvrij wordt gemaakt. In geval van een vette ondergrond 
adviseren wij Ivana Luchtdicht Cleaner om een goede hechting te kunnen garanderen. 
 

2) Controleer of er grote naden en kieren aanwezig zijn rondom de kozijnen. 
Bij grote naden en kieren dient u gebruik te maken van Ivana Flexi-Pur. 
Met dit elastische schuim kunt u deze grote naden en kieren afdichten, is na een half uur 
uitgehard waarna u het kunt afsteken, zodat een goede basis en hechtingsvlak is gecreëerd.  
 

3) Sluit het professionele Ivana Luchtdichtkit Pistool aan op een compressor, plaats de koker Ivana 
Luchtdichtkit, en spray op de naden.  
Houd er rekening mee dat er aan beide kanten een overlap van minimaal 5cm.dient te zijn. 
De laagdikte van de Ivana Luchtdichtkit dient minimaal 3mm te zijn. 
De werkdruk van het professionele spraypistool dient tussen 4 en 6 Bar te zijn. 
 

4) Nu de kieren en naden correct zijn ingespoten kunnen deze worden afgestreken met Ivana 
Reinigingsdoekjes. 
Eventueel overdadige verse kitresten kunnen alvorens het afstrijken worden ingespoten met 
Ivana Luchtdichtkit Cleaner, deze cleaner zal de toplaag week maken, en het afwerken 
vergemakkelijken. 
Zorg ervoor dat u glad afstrijkt en de Luchtdichtkit goed verdeeld. 
Na ca. 12 uur zijn de naden en kieren droog, en heeft u een luchtdichte afdichting rondom uw 
kozijnen aangebracht. 
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5. 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/

