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TECHNISCHE FICHE

Prepare & Finish
DE PERFECTE VOORBEREIDING EN AFWERKING VOOR LIJMEN EN KITTEN

Reinigen, ontvetten en afstrijken

Professioneel afstrijken van elke kit

Overschilderbaar zonder naspoelen

Handige verpakking met hoog rendement (Bag-on-Valve)

Gebruik

Reinigen voor verlijming en afkitten 
• Verwijder zo veel mogelijk losse vervuiling met een borstel of doek. 
• Het oppervlak innevelen. Bij verlijming de beide oppervlakken behandelen. 
• 30 tot 60 seconden laten inwerken. 
• De losgekomen vervuiling wegwrijven met een zuivere microvezeldoek. 
• Enkele minuten laten verdampen vóór het aanbrengen van lijm of kit. 
 
Afstrijken van voegen 
• Spatel, afstrijktool of vinger bevochtigen met Prepare & Finish. 
• De voeg afstrijken en overtollige kit verwijderen. 

Product

Karakteristieken

Prepare & Finish is pH neutraal, dus veilig op elke ondergrond, 
compatibel met elk type lijm of kit en verwijdert zowel fijn stof als 
vetten en vingersporen. Reinigen en ontvetten voor een perfecte 
verlijming zonder risico op vlekken. Afstrijken met behulp van 
Prepare & Finish zorgt voor een perfect gladde en gesloten voeg, 
versnelt de uitharding van polymeren en verlaagt de kans op 
schimmelvorming op sanitaire voegen.  Naspoelen overbodig. 
Bevat geen drijfgassen, biologisch afbreekbaar en niet toxisch.

Toepassingen

• Ontvetten en reinigen voor verlijming en afkitten. 
• Afstrijken van voegen. 
• Compatibel met o.a. MS-polymeren, siliconen, acrylaatkitten, PU-

lijmen, … .
Verpakking

Prepare & Finish - aerosol (Bag on Valve) 
400ml 120050000

Technische Eigenschappen

• Samenstelling: watergedragen complex 
van surfactanten en alcoholen.

• Vorm: vloeibaar. 
• Kleur: transparant.
• Geur: kenmerkend. 
• Relatieve dichtheid (bij +20°C): 1. 
• pH: 7 (neutraal). 
• Verbruik per 400ml: 

+/- 70 lopende meter (voorbereiding en 
afwerking). 
+/- 12 m² (reinigen voor verlijming). 

• Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en 
vorstvrij.
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