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

 

Productnaam: IVANA VENSTERKIT EASY 

Code: IVA0001210 GRIJS/ IVA0001220 WIT/ IVA0001230 ZWART, 
                                              IVA0001240 BRUIN                                               

Gebruik:  Voeg- en beglazingskit conform NPR3577 en ISO 11600 G 20 HM  
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 Vensterkit Easy is een hoogwaardige, neutrale, elastische universele topafdichting bij plaatsing 
van isolatie- en gelaagd glas conform NPR3577, en conform ISO 11600 G 20 HM. 
Op basis van één-component Polysiloxaan (Siliconen) 
Toepassingen: Beglazingswerken en aansluitvoegen.  
Geschikt voor alle gebruikelijke bouwondergronden zoals glas, aluminium, hout, staal ST1403, steen, 
baksteen, kunststoffen en  keramische tegels. 
Zeer goed verwerkbaar en droog afmesbaar, kleurvast en UV-stabiel.   
Blijvend elastisch na uitharding en vrijwel reukloos.   
Leverbaar in de kleuren wit (RAL 9001 – RAL1015), grijs (RAL 7004), zwart en bruin (RAL 8016).   
Verpakt in koker 310ml. 
 
LET OP: Deze kit is sinds de introductie van 2010 verven (minder oplosmiddelen ) minder geschikt om 
te overschilderen. Voor een perfect overschilderbare kit adviseren wij Ivana Beglazingskit. 
 

 

3. Eigenschappen. 

 
Basis                                      Polysiloxaan (Siliconen) 
Consistentie                           Standvaste pasta 
Uithardingsysteem                 Polymerisatie door luchtvochtigheid 
Verwerkingstemperatuur:  Tussen + 5 °C en +35 °C.  
Temperatuurbestendigheid: -60 °C tot + 180 °C. 
Huidvorming                          10 tot 15 min. (20 °C / 65% rv) 
Uithardingsnelheid                 Ca. 2 mm/24h  . (20 °C / 65% rv) 
Hardheid (DIN53505)             30 ± 5 Shore A 
Dichtheid                                Ca. 1,12 g/ml (DIN 53479) 
Elastische herstelvermogen   (ISO 7389) > 80% 
Max. toelaatbare vervorming  ± 20% 
Elasticiteitsmodulus 100%      0,73 N/mm² (DIN53504) 
Maximale spanning                 1,20 N/mm² (DIN53504) 
Rek bij breuk                           300% (DIN53504) 
Gebruik:  Breng de kit met behulp van een hand- of pneumatisch kitpistool aan.     
 
Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking op een droge en koele  
 plaats bij temperaturen tussen +5 °C en  +25 °C.  
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4. Verwerking. 

 
Geschikt voor alle gebruikelijke bouwondergronden zoals glas, aluminium, hout, staal ST1403, steen, 
baksteen, kunststoffen en  keramische tegels. 
De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. 
Voorbehandeling: Sterk waterbelaste, poreuze ondergronden bij voorkeur voorstrijken met een primer. 
Geen primer nodig voor niet-poreuze ondergronden. 
Niet geschikt voor continue onderwater toepassingen en natuursteen. 
Op PE, PP, PTFE (bv. Teflon®) en bitumineuze ondergronden is er geen hechting.  
Het is aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.  
Bij beglazingen: reinig de sponningen, glaslatten en glasvlakken, die met de kit in aanraking komen. 
 
Vermijd dat er zeepwater tussen voegwand en kit komt (ter voorkoming van mogelijke randonthechting). 
Licht schuren verbetert de hechting. Voor het schilderen adviseren wij u om de kit te ontvetten. 
Aanbrengmethode: Met hand- of pneumatisch kitpistool. 
Reinigingsmiddel: Met Terpentine /White spirit onmiddellijk na gebruik. 
Afwerking: Droog afmesbaar, vervolgens voor huidvorming met een zeepoplossing of met  
                  Ivana Afstrijkmiddel  
Reparatiemogelijkheid: Met hetzelfde product. 
 
Overschilderbaarheid 

 Enkel overschilderen na volledig doorharden van de kit. 

 Voor het schilderwerkenadviseren we de kit te ontvetten. Zeker indien de kit met zeepwater 
en/of Ivana afstrijkmiddel is afgewerkt. 

 Lichtjes opschuren van de kit na doorharding bevordert de verfhechting. 
In het algemeen dekken houtverven goed zonder kratervorming of strepen. Gezien 

             de grote diversiteit van verven is het aan te raden vooraf een compatibiliteitstest uit te voeren. 

 Bij low solvent alkydverven kan drogingsvertraging van de verf voorkomen. 

 De hechting van alkydverven op de kit kan pas beoordeeld worden na 3 à 4 weken, 
             wanneer de verf volledig is doorgehard. 

 Afhankelijk van de samenstelling van de verf, kan de droging van de verf beïnvloed worden. 

 Bij watergedragen binnenmuurverven met beperkte voegbeweging raden wij het 
             gebruik van Ivana Structuurkit aan. 

 In het algemeen zijn siliconen minder goed overschilderbaar dan hybride polymeren. 
             Voor het beste resultaat betreffende overschilderbaarheid verwijzen we naar 
             Ivana Beglazingskit Overschilderbaar (op basis van MS polymeer) 
 
Compatibiliteit met glas 
Ivana Vensterkit Easy is niet geschikt voor hielafdichting waar contact gemaakt wordt met 
de afdichtingsmaterialen van dubbel glas. 
Ivana Vensterkit Easy is niet geschikt voor toepassingen in direct contact met PVB folies 
bij gelaagd glas. 
 
Voegafmetingen 
Beglazingstoepassingen en ramen: topafdichting = minimale breedte 4 mm, diepte ten minste 6 mm. 
Minimale voegbreedte voor aansluitvoegen rond ramen:10 mm.  
Niet beglazingstoepassingen: voegbreedte 5-10mm: voegdiepte 5mm.  
Voegbreedte 10- 30mm: diepte=1/2 x breedte. 
Verlijmingstoepassingen: voor lijmverbindingen is een lijmril van 2 a 3 mm aangewezen. 
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5. Opmerkingen 

 

 Voegen met een geringe beweging (max 5%) mogen volledig overschilderd worden. 
             Aangezien de elasticiteit van kit en verf verschillend is, is het voor voegen met 
             meer dan 5 % beweging aangeraden de rand maximum 1mm te overschilderen, ter 
             voorkoming van scheurvorming van de verf. 

 Bij onderhoud geen scherpe voorwerpen gebruiken, opletten met scherpe kanten 
             van raamtrekkers. 

 Vanuit de Vereniging Nederlandse Voegkit Industrie geeft men aan dat het overschilderen 
van beglazingskit niet is vereist en niet noodzakelijk voor het correct beglazen.  
Het is een esthetische keuze van de opdrachtgever dan wel van het uitvoerende 
(schilders)bedrijf. 

 Verdraagzaamheid van de verf met de kit en het verschil in elasticiteit (verf <5% en 
             kit tot 25%) kunnen de duurzaamheid wezenlijk beïnvloeden, een proef kan duidelijkheid   
             verschaffen. 

 Belangrijk factoren voor het succesvol kitten en overschilderen zijn o.a.: 
temperatuur, houtvochtgehalte, luchtvochtigheid en type afstrijkmiddel. 

 
Aansprakelijkheid 
De inhoud van deze Technische Datablad is het resultaat van proeven, controles en ervaring. 
Ze is van algemene aard, en houdt geen aansprakelijkheid in.  
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker door eigen testen vast te stellen of het product voor 
de toepassing geschikt is en overschilderbaar is met de gebruikte verf. 
 

 
 

6. Veiligheid. 

 
Buiten bereik van kinderen bewaren. 
De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen.  
Raadpleeg de verpakking voor meer informatie en zie het veiligheidsinformatieblad. 
WWW.IVANA.COM  
 

 
 
 


