
Silicone Multi tool

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.
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Handige Multi-tool die te gebruiken iS voor: Het 
gladStrijken van en Het verwijderen van een voegkit, Het 

ProductoMschrijving
Handige multi-tool die te gebruiken is voor het gladstrijken van en het 
verwijderen van een voegkit zoals Acrylaatkit en Siliconenkit. Het geintegreerde 
mesje is handig te gebruiken voor het openen van een koker en het op maat 
afsnijden van het spuitmondje.

toePassingsgeBied
Geschikt voor gebruik bij alle voegkitten (zoals Siliconenkit, Acrylaatkit, Poly 
Max®, Bison Universal).

eigenschaPPen
· De Silicone Multi Tool heeft drie functies in één:
· Met het ingebouwde mesje kan men eenvoudig de kokersluiting openen. 
Tevens kan met het mesje gemakkelijk de het spuitmondje worden afgesneden 
op de gewenste diameter
. De lepelvormige zijde is gemakkelijk bij het afwerken en het verwijderen van 
overtollige voegkit.
· De haakvormige zijde is ideaal voor het verwijderen van uitgeharde voegkit.

voorBereiding
Persoonlijke bescherming: De Silicone Multi Tool is voorzien van een scherp 
mesje. Voorkom contact met vingers e.d.

verwerKing
gebruiksaanwijzing:  
Koker opensnijden / spuitmondje afsnijden    
Openen van de koker: plaats de Silicone Multi Tool recht op de kokersluiting 
(plastic nippel met schroefdraad). Snijdt de kokersluiting recht af met behulp 
van het ingebouwde mesje.

Afsnijden van het Spuitmondje: snijd met het ingebouwde mesje het 
spuitmondje op de gewenste diameter schuin af.
 
Afwerken / verwijderen overtollig kit 
Nadat de kit is aangebracht, de kit met zeepwater bevochtigen. Bevochtig de 
lepelvormige zijde van de Silicone Multi Tool eveneens met zeepwater. Zet deze 
vervolgens tegen de kit aan en mes in één vloeiende beweging de overtollige 
kit af. De overtollige kit wordt in de lepel opgevangen. Zet de Silicone Multi Tool 
loodrecht op de kitnaad voor een smalle voeg. Voor een bredere voeg de Silicone 
Multi Tool vlakker houden. Strijk eventuele oneffenheden met een natte vinger 
glad.

Verwijderen uitgeharde kit    
Steek het haakvormige gedeelte van de Siliconen Multi Tool in de uitgeharde kit 
en trek de kit los. Gebruik het puntvormige gedeelte op plaatsen waar u moeilijk 
bij kunt (zoals in hoeken).
aandachtspunten: Volg altijd de verwerkingsinstructies van de betreffende 
voegkit.
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