
SiliComplete
Kitstrijker set

Kitsoorten snel en netjes gladstrijken zonder het tijdrovende 
afplakken van de randen! De nieuwe multifunctionele kitstrijker 
set met verschillende hoeken en rondingen is geschikt voor het 
eenvoudige aanbrengen van kitranden met alle in de handel 
verkrijgbare elastische kitsoorten, zoals acrylaten, siliconen, 
polyurethanen, hybriden en MS-polymeren. Zie altijd de ver-
werkingsvoorschriften van de fabrikant van de kitsoorten.

De kitstrijker set is geschikt voor de volgende toepassingen:
•  Voor voegen conform bouwrichtlijnen.
•  Rondingen in 4, 6, 8 & 10 mm.
•  Hoeken in 5, 6, 8, 9, 10, 11 & 12 mm.
•  6 mm radius voor hoeken = R6.
•  Rechthoekige vormen voor het verwijderen van overtollig 

kitmateriaal.

Gebruik:
•  De kitranden moeten schoon, vrij van lijmresten en olie- en 

vetvrij zijn.
•  Breng een ruime hoeveelheid kit in de rand aan.
•  Strijk de kitrand droog glad of besproei de voeg met in de 

 handel verkrijgbaar gladstrijkmiddel en strijk daarna glad. 
Daarbij met de gewenste vorm onder een gelijk blijvende hoek 
snel gladstrijken.

De complete kitstrijker set met vele toepassingsmogelijkheden 
voor het gladstrijken van kitranden. Geschikt voor hoeken en 
rondingen.

•  Verschillende vormen en 
maten

• Zuurbestendig

• Super elastisch
• Vormvast
• Slijtvast
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Inhoud

Tips voor de gebruiker:
•  De kitrand gladstrijken voordat er een huid op de kit ontstaat.
•  Zie de aanwijzingen van de fabrikant van de kit.
•  Bij het gladstrijken moet de gladde kant van het sjabloon in 

trekrichting wijzen.
•  Luchtbelletjes die door het niet correct aanbrengen van de 

siliconenkit zijn ontstaan kunnen middels een sjabloon met een 
kleinere radius/hoek worden verwijderd, zolang er nog geen 
gladstrijkmiddel is toegepast.

•  Gladde ondergronden kunnen droog worden gladgestreken. Bij 
een ruwe ondergrond de kitrand met behulp van gladstrijkmid-
del gladstrijken. Bepaal per situatie of gladstrijkmiddel nodig is.

Reinigen
•  De kit is met water met een beetje afwasmiddel of met een 

tissue (wc-papier) gemakkelijk van het sjabloon te verwijderen. 
Geen oplosmiddel gebruiken!

Let op! Houd bij het werken met kitsoorten rekening met de aan-
wijzingen van de fabrikant, de Europese normen en de toepasse-
lijke bouwrichtlijnen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor niet 
volgens professionele richtlijnen uitgevoerd werk.
Geen speelgoed. Dit gereedschap is geen speelgoed (scherpe 
randen!). Buiten het bereik van kinderen bewaren!


