
RENOTOP

Toepassing:
Topafdichting van beglazingen met 
enkelglas, isolatieglas en gelaagd glas 
vlgs. NPR 3577/2006. 
Voor hielafdichtingen bij inbraakwerend 
geveltimmerwerk. Aansluitvoegen langs 
te schilderen ondergronden.

Eigenschappen:
• Uitstekende verwerking.
• Reukloos.
• Snelle verrubbering.
• Weerbestendig.
• Goede hechting op glas, behandeld 
hout, natuursteen, beton, aluminium 
en vele andere ondergronden.

• Overschilderbaar met Alkydharsverven 
en watergedragen verven.

• Vrij van Isocyanaten, oplosmiddelen en 
siliconen.

• Voldoet aan ISO 11600g.
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Elastische beglazings- en voegkit voor binnen
en buiten toepassingen. 



RENOTOP
1 component elastische kit op basis van MS Polymeer 
voor binnen en buiten toepassingen. 

Omgevingsconditie:
• Te verwerken tussen 5° en 30° C.
• Attentie: door zoninstraling kan de omge-

vingstemperatuur aanzienlijk hoger zijn dan de 
luchttemperatuur. Bij twijfel, meet de  
temperatuur van de reparatieplek of bescherm 
de reparatie tegen directe zoninstraling.

• Maximale relatieve luchtvochtigheid 85%. 
Niet toepassen bij regen of mist tenzij 
afgeschermd.

• Maximaal houtvochtgehalte 18%.
• Ondergrond moet 3°C boven het dauwpunt zijn.

Verwerking: 
• Ondergronden dienen schoon, droog, vet- en 

stofvrij te zijn. Losse delen vooraf verwijderen. 
Sterk poreuze ondergronden met primer voor-
behandelen. Kitoppervlak glad afmessen met 
een gladmiddel voordat huidvorming plaats-
vindt. Bij twijfel zijn eigen (aanhechtings)tests 
altijd doorslaggevend.

Gebruiksaanwijzing:
• Gebruik een doseerpistool. 
• Aanbrengen door het product in de droge en  

vetvrije sponning te spuiten. 
• Voegen strak afmessen met plamuurmes 

bevochtigd met een daarvoor geschikt  
middel. 

• Indien nodig, de contactvlakken ontvetten.

• Gereedschap en vlekken zijn met Renowipes 
te reinigen

• Volledig verrubberde kit moet mechanisch 
verwijderd worden.

Opslag, vervoer en houdbaarheid:
• Droog opslaan tussen 5° en 25° C.
• Houdbaarheid 12 maanden na productie-

datum.
• Vrij te vervoeren.

Veiligheidsinformatie:
• Geen speciale veiligheidsmaatregelen  

noodzakelijk.
• Buiten bereik van kinderen bewaren. 
• Algemeen geldt dat langdurig contact met 

de huid te vermijden is. 
• Bij oogcontact grondig met water spoelen en 

zo nodig arts raadplegen.
• Bij doelmatige toepassing is het product 

zonder risico.
• Zie het betreffende veiligheidsblad (MSDS) 

voor overige informatie.

Milieu informatie: 
• Raadpleeg de veiligheidsbladen. 
• Buiten bereik van kinderen en dieren  

bewaren. 
• Lege en gereinigde kokers kunnen op  

normale wijze worden afgevoerd. 

Volume 290 ml

Kleur Wit

Dichtheid 1,26 g/ml

Verwerkingstemperatuur +5° tot 30° C

Temperatuur bestendigheid -40° tot 75° C

Huidvorming 30/40 min

Doorharding 24 uur: 1-2 mm

Hardheid Shore-A (DIN 53505) 28

E-modul 100% (DIN 52455) 0,4 Mpa

Treksterkte (DIN 52455) 1,3 N/mm2

Inscheursterkte (ISO 34) 9,8 N/mm2

Volume verandering (DIN 5451) < 4%

Rek tot breuk > 350%

Duurzaam toelaatbare vervorming 25%, VDBW K25

Organisch oplosmiddel 0,00% VOC (EG)

Voor verdere informatie: 
Spuiweg 22-L, 5145 NE, Waalwijk. 
Tel.: 0162-764188, fax: 0162-764210
info@renovaid.nl, www.renovaid.nl

Zie de Renovaid werkwijzen voor toepassingsmogelijkheden en applicatie methodieken.
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EN15651-1 / F Ext-Int CC
EN15651-2 / G CC

EN15651-4 / PW-Ext-Int CC
DoP Ref.: Renotop


