
PLASTO-ELASTISCHE AFDICHTINGS-
KIT MET MAXIMALE VERVORMING VAN 
12.5%, UNIVERSEEL OVERSCHILDERBAAR

VERWERKING
Op draagkrachtige, schone, vet- en stofvrije ondergronden tussen 
+5°C en +40°C. Ondergrond ontvetten met een cleaner. Glad en strak 
afwerken met water en zeep. Vooraf testen op hechting, materiaal- en 
verfverdraagzaamheid.

Bevat: bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-pipperidyl) sebacaat. 
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsinformatieblad kunt u vinden op www.cotap.nl

CO-PRO PLINTEN ACRYLAATKIT

Co-pro plinten acrylaatkit is speciaal voor het 
afdichten en vullen van van de aansluitvoegen 
tussen de plint en de wand, maar ook van 
naden, kieren en gaatjes die later eventueel 
overschilderd kunnen worden. 
Tevens geschikt voor het afdichten van 
scheuren en barsten in muren.

ALLES VOOR JE  VLOER!

Scan deze QR 
voor meer info.

>>

Productvoordelen

• Perfect overschilderbaar met praktisch alle verven

• RAL 9010

•  Hecht uitstekend zonder primer op poreuze,  

gesloten en zelfs vochtige ondergronden

• Gemakkelijk verwerkbaar

• Strak afmesbaar

•  Binnen- en buiten toepasbaar

• Niet corrosief

Artikelnummer 
4884901011

8 717003 335214



HOUDBAARHEID
In ongeopende originele verpakking, koel en droog opslaan, tussen +5°C en 
+25°C, maximaal 15 maanden houdbaar, na productiedatum.

VERBRUIK PER KIT KOKER
Afhankelijk van voegdiepte en -breedte. Bij een voegbreedte van 5 mm  
en een voegdiepte van 2,5 mm verbruik ca. 20 meter.
Per koker / ca. 8 plinten 

VERPAKKING
Spuitkoker à 310 ml
Doos à 12 kokers

VERWERKINGSADVIES
Koker met kitpistool verwerken. Koker openen door plastic spuitkop  
aan bovenzijde met scherp mes tot bij het schroefdraad af te snijden.  
De spuitmond erop draaien en op de gewenste opening schuin afsnijden. 
Zorg voor een minimale voegbreedte van 5 mm en maximaal 20 mm.  
De voegdiepte is afhankelijk van de voegbreedte. Bij 6 mm voegbreedte een 
voegdiepte aanhouden van 3 mm. (voegdiepte de helft van de voegbreedte). 
Kit gelijkmatig in de voeg aanbrengen en binnen 5 minuten, met een 
bevochtigde vinger of kitstrijker gladstrijken. Na ca. 5 minuten vormt zich  
een oppervlaktehuid. Uitgeharde siliconenkit is alleen mechanisch 
te verwijderen. Na ca 30 min. overschilderbaar. Gezien de grote 
verscheidenheid aan soorten (muur)verf wordt geadviseerd om vooraf  
de verdraagzaamheid van de kit op de verf te testen.

ALLES VOOR JE  VLOER!
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