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TECHNISCHE FICHE

Perfect Finish
AFSTRIJKSET VOOR VOEGEN

Vormen en afmetingen voor alle toepassingen.

Handig formaat, zelfs voor moeilijk bereikbare plaatsen.

Onderhoudsvriendelijk.

Gebruik

Waarom afstrijken met een rechte rand onder een hoek van 45°.
In de eerste plaats voor horizontale voegen. Bij een halfronde afwerking (met de vinger), krijg je onderaan een vlak stuk dat heel 
dun uitloopt op het oppervlak. Op dat stuk kan water blijven staan dat een ideaal microklimaat is voor schimmels en bacteriën. Bij 
een afwerking onder 45 graden loopt water veel gemakkelijker weg en droogt de voeg sneller, met minder kans op 
schimmelvorming. Dus horizontale voegen in natte ruimtes altijd recht afstrijken onder 45 graden.
De rechte afwerking heeft ook een voordeel bij voegen die blootgesteld staan aan zonlicht. Want hoe dunner de laag, hoe 
gevoeliger voor schade door UV-straling. Dat is vaak de eerst zichtbare schade aan bijvoorbeeld glasvoegen op ramen. Bij een 
recht afgewerkte voeg is er veel minder kans op UV-schade door de gelijkmatige dikte-opbouw.
Soms kan een afgeronde voeg wel een betere esthetische keuze zijn, maar dan best enkel binnen, op verticale voegen en in droge 
ruimtes. Gebruik hiervoor een Perfect Finish tool met ronde hoeken.
• De geschikte Perfect Finish afstrijktool kiezen, deze en de verse kit bevochtigen met Prepare & Finish en afstrijken in een vlotte 

beweging.
• Overtollige kit verwijderen.
 
 

Product

Karakteristieken

De Tec7 Perfect Finish set bevat vier stevige en flexibele 
afstrijktools in een handig opbergdoosje,  voor het realiseren van 
zowel afgeronde als rechte 45° voegen, met het grootste gemak en 
de strakste finish. Uitgeharde kit is eenvoudig te verwijderen van 
de Perfect Finish tools.

Toepassingen

• Rechte voegen (45°) voor :
sanitaire- en buitentoepassingen.
badkamer, douche, toilet.
keuken, voedingsindustrie.
glasafdichting, ramen en deuren.

• Ronde voegen voor decoratieve toepassingen.

Verpakking

Perfect Finish 315020290

Technische Eigenschappen

Materiaal: technisch siliconenrubber.
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Langwerpige tool rechte hoeken 45°: 5 -8 mm                                      
Langwerpige tool ronde hoeken straal: 5-8 mm   
Ronde hoeken straal: 6-8-10-14 mm 
Rechte hoeken 45°: 6-8-10-14 mm
 


