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Voor een goed functioneren van een kitvoeg is het van essentieel belang dat de kit een goede verbinding vormt met de 
ondergrond waarop hij wordt aangebracht. Immers als de hechting verloren gaat is de functie van de afdichting deels 
verloren.

De sterkte van de verbinding kit/ondergrond is afhankelijk van:

1 Sterkte van de ondergrond.
2 Geschiktheid van de ondergrond.
3 Voorbehandeling van de ondergrond.
4 Hoedanigheid van de ondergrond tijdens applicatie.
5 Verdraagzaamheid van de ondergrond met de toe te passen kit.
6 Toepassing van een eventuele hechtprimer.

Verder is uiteraard van belang dat de kit op de juiste wijze wordt aangebracht (zie hiervoor verder).

1 sterkte van de ondergrond
In principe zal de ondergrond “sterker” moeten zijn dan de trekkracht die de kit in de praktijk zal uitoefenen.

2 geschiktheid van de ondergrond
Van de volgende ondergronden wordt onderstaand nog nadere informatie verstrekt:
. Bitumineuze ondergronden 
 Op deze ondergronden kan vrijwel alleen met bitumen houdende kitten worden gewerkt. Bij de overige kittypen   
 migreren bestanddelen van de bitumen door de kit heen wat verkleuring tot gevolg heeft en vaak ook veranderingen   
 in hardheid, hechting en duurzaamheid van de kit.

. Beton
 Beton kan aan het oppervlak zeer sterk in eigenschappen variëren door de samenstelling van het beton zelf en de   
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 omstandigheden waaronder het is uitgehard. Verschil kunnen wij maken tussen (A: beton dat in contact is geweest   
 met de mal waarin het gegoten is, B: beton dat aan de lucht is gedroogd).
 Kitvoegen zullen meestal worden aangebracht tussen betondelen die in contact zijn geweest met de mal waarin het   
 beton gegoten is. Op zich zijn dit oppervlakken die goed zijn uitgehard en geen slikhuid hebben. Wel is het mogelijk   
 dat de mal vooraf behandeld is geweest met bekistingsolide. Resten van deze olie kunnen in het beton opgenomen   
 zijn en negatief uitwerken op de hechting van de kit.
 Wordt de kitvoeg aangebracht op beton dat aan de lucht is gedroogd dan kan op het betonoppervlak een “slikhuid”   
 aanwezig zijn. Deze slikhuid dient door slijpen e.d. verwijderd te worden om een goede verankering van de kit te   
 verkrijgen.

 In z’n algemeenheid moet verse beton minimaal 4 weken oud zijn voordat afgekit wordt (o.a. in verband met de   
 drogingskrimp). Het oppervlak moet “winddroog” zijn. (Plaatselijk drogen van beton m.b.v. een föhn of brander is   
 niet betrouwbaar daar het vocht weer snel terugkeert). Het betonoppervlak moet stofvrij zijn (stof verwijderen door  
 borstelen of wegblazen met olievrije compressor lucht).

 Op schone stevige betonoppervlakken kan met de meeste kitten een goede aanhechting worden verkregen. Betreft   
 het echter dilatatievoegen die ook met regenwater worden belast dan kan toepassing van een hechtprimer noodzake  
 lijk zijn.

 Eventuele reparaties aan voegwanden kunnen met kunststof mortel worden uitgevoerd. Bij mechanisch belaste voe  
 gen (loopvoegen, vloervoegen) is het aan te bevelen de bovenkanten van het beton iets schuin af te slijpen, waardoor   
 de kans op beschadiging van de betonranden en ook van de Kitvoeg aanzienlijk wordt verminderd.

. Gasbeton- zandcementsteen
 Oppervlaktestof zeer goed verwijderen met perslucht. Een primer toepassen.  

. Gevelsteen, baksteen (ongeglazuurd) betonsteen
 Oppervlaktestof verwijderen. Voegen welke met vocht belast worden vooraf primeren.
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. Natuursteen (marmer, graniet)
 Meestal voldoende om met een ontvettingsmiddel licht af te nemen. Primeren kan noodzakelijk zijn. Voegen afdichten   
 met een kit die geen weekmakermigratie veroorzaakt. 

. Glas (geglazuurd), keramiek, porselein, emaille oppervlakken
 Zo nodig met schone doek en ontvettingsmiddel reinigen. Van Ruysdael Performance en Detail hebben een “natuur  
 lijke” goede hechting op deze ondergronden (zonder primer) mits schoon/droog.
 Geglazuurde keramische tegels kunnen vooraf ingewassen zijn met een voegmortel, waardoor cementsluier op de   
 tegels achterblijft. Deze cementsluier zoveel mogelijk verwijderen en de sterk met water belaste voegen (b.v.   
 vloervoegen) vooraf primeren.
 Niet geglazuurde tegels zoals terracotta en dubbel hard gebakken tegels vooraf primeren.

. Geschilderde, gepoedercoate ondergronden
	 Verflagen	dienen	een	goede	aanhechting	op	de	ondergrond	te	hebben;	loszittende	lagen	verwijderen.
	 Verflagen	dienen	voldoende	te	zijn	doorgehard.
 Voor alle lak- of poedercoating lagen geldt dat we deze kunnen beschouwen als kunststoffen, die zeer verschillend in   
 samenstelling kunnen zijn. 
  
Ook tussen b.v. Alkydharsverf van het ene merk kan een groot verschil aanwezig zijn t.o.v. Alkydharsverf van het andere 
merk. De hechting van kitten kan op deze oppervlakken dan ook zeer uiteenlopende resultaten te zien geven. Poeder-
coatings kunnen stoffen bevatten die aanhechting onmogelijk maken.

Hoewel veel ervaringsgegevens aanwezig zijn is de hechting van kitten op verf- c.q. coatinglagen alleen te beoordelen 
aan	de	hand	van	hechtingsproeven,	welke	vooraf	op	de	desbetreffende	verflaag	worden	uitgevoerd.

Bij	toepassing	van	oplosmiddel	of	weekmaker	houdende	kitten	moet	de	verflaag	tegen	deze	oplosmiddelen	of	weekma-
kers bestand zijn.

Globale	ervaring	met	Van	Ruysdael	Performance	en	Detail	op	diverse	verflagen:
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Alkydhars Acrylaat disp. 
verf

Chloorrubber-
verf

PU verf Epoxy verf Poeder coating

Performance & 
Detail

geschikt
geschikt

geschikt
geschikt

geschikt
geschikt

geschikt
geschikt

geschikt
geschikt

geschikt
geschikt

. Synthetische rubber 
In de praktijk wordt gewerkt met velerlei soorten rubbers, zowel natuurlijke als synthetische die in de vorm van b.v. 
voorgevormde	profielen	of	als	folie	worden	toegepast.	Indien	de	kitten	met	deze	rubbers	in	aanraking	komen,	zal	aan	
de hand van een hechtingsproef bepaald moeten worden of voldoende aanhechting wordt verkregen. Afhankelijk van 
de samenstelling van de rubbers is er een risico aanwezig dat stoffen uit het rubber door de kitlaag migreren en een 
verkleuring of verweking van de kit kunnen veroorzaken (b.v. bij neopreenrubber of EPDM rubber). E.e.a. is alleen d.m.v. 
een verdraagzaamheidtest vast te stellen.

. Metalen (ongelakt), lood, aluminium, koper, zink, R.V.S., ijzer, gegalvaniseerd ijzer
De meeste metalen hebben de eigenschap dat zij onder weersinvloeden in de loop van de tijd verweren, c.q. oxyderen. 
Hierdoor veranderen de oppervlakte eigenschappen, waardoor de hechting van de kit op deze ondergronden niet 
definitief	aan	te	geven	is.	Ook	hier	is	een	hechtingsproef	vooraf	in	de	regel	aan	te	bevelen.

In z’n algemeenheid kan gesteld worden dat Van Ruysdael Performance en Detail op metalen toepasbaar zijn (al dan 
niet met toepassing van een primer). 

. Kunststoffen
Kunststoffen kunnen zeer uiteenlopend van samenstelling zijn en zelfs tussen hard PVC van fabrikant A en hard PVC 
van fabrikant B is het mogelijk dat verschillen aanwezig zijn, die de aanhechting 

Als globale regel kan worden aangehouden dat Van Ruysdael Performance en Detail meestal zonder hechtprimer toe-
pasbaar zijn. Ook hierbij geldt weer dat een hechtingsproef vooraf nodig is om zeker te zijn van een goede aanhechting.

Belangrijk om te weten is verder het volgende:
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.	Polyethyleen/Polypropyleen/Teflon:	
 Op deze kunststoffen hecht vrijwel geen materiaal. Ook primers zijn niet toepasbaar.
. Zacht PVC:
 Deze kunststof bevat weekmakers die makkelijk kunnen migreren, waardoor na enkele weken een kleverige laag tus  
 sen kit en PVC kan ontstaan. 
. Polystyreen:
 Zeer gevoelig voor oplosmiddelen. Kan het beste met alcohol worden gereinigd.
. Polyacrylaat PMMA en Polycarbonaat:
 Van Ruysdael Performance en Detail hechten niet op deze kunststoffen en kunnen onder bepaalde omstandigheden   
 barstvorming (stress cracking) in de kunststof veroorzaken. 

In zijn algemeenheid kan verder van kunststoffen worden vermeld, dat deze zeer temperatuurgevoelig kunnen zijn, 
waardoor de uitzetting ten opzichte van bijvoorbeeld glas 8 à 10x hoger kan zijn. Met het bepalen van de voegdimen-
sies moet hier dus rekening mee worden gehouden.

3 voorbehandeling van de ondergrond
In	principe	moet	deze	schoon	zijn.	Dit	houdt	in	dat	alle	vuil,	losse	deeltjes,	loszittende	verflagen	en	roest	etc.	verwijdert	
moeten worden. Dit kan worden gedaan met een veger, staalborstel of slijp- of schuurmachine. Ook zal de onder-
grond olie- en vetvrij moeten zijn. Eventuele olie- en vetaanslag kan worden verwijderd met b.v. spiritus of wasbenzine, 
waarna direct met een droge doek wordt na gewreven. Zorg er wel voor dat de schoonmaakdoek regelmatig door 
een nieuwe schone doek vervangt wordt om te voorkomen dat olie en vet door een smerige doek opnieuw verspreid 
worden.

Indien het voor het schoonmaken van ondergronden (speciaal niet poreuze zoals kunststoffen en metalen) niet nood-
zakelijk is om te schuren, kan men dit ook het beste achterwege laten daar bij het schuren krassen in de ondergrond 
ontstaan. Bij schilderwerk is dit een voordeel. (De verf is dun en “vult” de groeven op). Bij kit toepassing kan dit echter 
nadelig werken, daar de kit te “dik” is om de groeven op te vullen en uiteindelijk alleen op de toppen van de groeven 
vast zal zitten, waardoor het totale hechtoppervlak sterk wordt verkleind.
4 hoedanigheid van de ondergrond
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Op het moment van aanbrengen van de kit moet de ondergrond droog en vorstvrij zijn (minimale temperatuur +5°C). 
Met het droogmaken van poreuze ondergronden met behulp van b.v. een föhn vlak voor het aanbrengen van de kit 
wordt meestal niet het beoogde resultaat bereikt, daar het vocht weer snel aan het oppervlak terug komt. Bij niet 
poreuze ondergronden kan deze methode wel gebruikt worden. Of kan de ondergrond met behulp van schone, droge 
doeken worden drooggemaakt.

5 verdraagzaamheid van de ondergrond met de toe te passen kit
Er mogen ook geen bestanddelen vanuit de ondergrond in de kit migreren of omgekeerd. Bij twijfel altijd testen.

6 toepassing van een hechtprimer
Als algemene regel kan worden aangehouden dat op poreuze ondergronden zoals hout, steen en beton, die in de prak-
tijk regelmatig met water worden belast, een primer noodzakelijk is vooral bij voegen die een sterke werking kunnen 
ondergaan. Op niet poreuze ondergronden zoals glas, keramiek, metaal en kunststof kan het beste met een kit worden 
gewerkt die op deze ondergronden direct hecht. De productinformaties geven hierover meestal uitgebreide informatie.
Vooral bij kunststoffen, verfoppervlakken, coatings, poeder-coatings e.d. kunnen de samenstellingen echter dusdanig ver-
schillend zijn dat het uitvoeren van een hechtingsproef vooraf aan te bevelen is om er zeker van te zijn dat een goede 
aanhechting verzekerd is. Een dergelijke proef kan eenvoudig worden uitgevoerd door een ril van de toe te passen kit 
op de ondergrond aan te brengen en na doorharding hiervan de aanhechting te beoordelen. 
Indien met hechtprimers wordt gewerkt, volg dan de instructies van de leverancier op. Vooral voor wat betreft mini-
male en maximale droogtijd van de primers.

In onderstaande tabel is aangegeven hoe de verdraagzaamheid c.q. toepasbaarheid op de diverse ondergronden er uit 
ziet.

Van Ruysdael Performance 
& Detail

Van Ruysdael Performance & 
Detail

poreus niet poreus
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Vurenhout onbehandeld
Hardhout
Steen
Beton
Betonsteen
Gasbeton
Kalkzandsteen
Gips
Natuursteen
Marmer

X
P
XP
XP
XP
P
P
P
X
X

Glas
Keramiek
Email
Porselein
Ijzer
Zink
Lood
Koper
R. V. S.
Aluminium
Aluminium (gecoat)
Polyethyleen
Polypropyleen
Teflon
Polyester
PVC
Polystyreen
Polystyreenschuim
Polyacrylaat
Polycarbonaat
Hout + Alkyd-harsverf
Hout + Dispersieverf
Neopreenrubber
Bitumen / Teer

X
X
X
X
X
X
XP
XP
X
X
XP
-
-
-
X
X
X
X
-
-
X
X
O(1)

-

X  = Geschikte toepassing meestal zonder primer.
XP = Geschikte toepassing. Primer veelal noodzakelijk.
O(1) = Beperkt geschikte toepassing Verkleuring kan ontstaan door doorbloeden van bestanddelen uit het rubber.
P  = Primer noodzakelijk.
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1. verwerkingstemperatuur
Standaard wordt Van Ruysdael geleverd in kokers van 290ml. Levering in Alu-folie worsten 4,8cm diameter is mogelijk 
op aanvraag.

Voor beide verpakkingstypen zijn aangepaste kitpistolen die of als handkitpistool of als luchtdrukspuit worden gebruikt. 
Verder zijn er elektrische (accu) aangedreven kitpistolen. De verwerkingspistolen zijn in zeer uiteenlopende kwaliteiten 
en prijzen verkrijgbaar, waarbij de keus meestal wordt bepaald door de intensiviteit waarmee van het pistool gebruik 
zal worden gemaakt.

Handkitpistolen voor kokers
Bij dit pistool worden de kokers eenvoudig in het pistool gelegd. Door beweging van de handgreep schuift de drukstag 
naar voren en wordt de kit uit de koker geperst.
Voor een goed functioneren is het van belang dat het drukplaatje op de drukstang goed contact heeft met de zuiger 
van de koker, waardoor een goede krachtverdeling kan plaatsvinden en de zuiger niet ‘scheef’ wordt gedrukt.
Tijdens het spuiten een normale druk handhaven en deze niet overmatig hoog opvoeren, daar anders de kit tussen 
zuiger en zuigerwand terug geperst zou kunnen worden.

Luchtdrukspuit voor kokers
Voordeel van werken met de luchtdrukspuit is dat de kit met geringe inspanning gedoseerd kan worden. In principe 
geldt de maximale werkdruk 6 atm.
Bij hogere druk kan de koker vervormd worden waardoor lucht tussen zuiger en wand van de koker lekt en samen 
met de kit ‘knetterend’ uit de koker komt. Ook hierbij kan na het wegnemen van de druk in het pistool de zuiger uit de 
koker worden teruggeperst.
Meer informatie over handkit pistolen en luchtdrukspuiten voor Alu-folie worsten op aanvraag.

2. wijze van aanbrengen
Nadat de koker aangesneden is en in het pistool is aangebracht wordt de spuitmond op de juiste breedte afgesneden, 
waarbij als regel geldt dat de breedte overeenkomt met de breedte van de voeg.
De spuitmond wordt meestal onder een hoek van 45° aangesneden daar men tijdens het spuiten van de kit het pistool 

B. aanbrengen en afwerken van kitvoegen
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ook onder een hoek van 45° houdt.

Het aanbrengen van de kit dient zorgvuldig te gebeuren, waarbij het heel belangrijk is dat de voeg geheel met kit wordt 
gevuld. Dit kan bereikt worden door de kit in voldoende maten tegen de voegbodem/rugvulling te spuiten. Hierdoor 
krijgt de kit tegen de zijwanden van de voeg gedrukt, waardoor een goed contact ontstaat tussen kit en hechtvlak. 
Tijdens het spuiten kan men controleren of de voeg voldoende wordt gevuld door er op te letten dat de kit vóór de 
spuitmond uitloopt. Zie tekening.
Om uiteindelijk een strakke voeg te verkrijgen is het belangrijk dat tijdens het aanbrengen van de kit de zijkanten van 
de voeg al goed strak worden aangebracht. Voor bij hoekvoegen, zoals veel in sanitaire ruimten voorkomen, houdt 
dit in, dat de spuitmond steeds in contact moet blijven met de ondergronden, waardoor de voegkanten strak blijven. 
Toepassing van tape voor een strak resultaat is dan in principe ook niet nodig. 

Specifiek	bij	beglazingssystemen	is	het	belangrijke,	dat	de	beglazingsvoeg	van	4	x	6	mm	geheel	met	kit	is	gevuld.	Daar	
waar te weinig kit is gespoten, is het risico groot dat de kit onvoldoende contact heeft met de glas lat of met kozijn. 
Op deze plaatsen kan dan onthechting van de kitvoeg gaan optreden.

3. wijze van afwerken
Nadat de kit is aangebracht wordt het oppervlak glad afgewerkt. Dit kan worden gedaan met behulp van Van Ruysdael 
Assist. Hierbij wordt het voegtype kan dan als volgt worden afgewerkt:

a. vlakvolle voeg 
met behulp van plamuurmes natgemaakt 
met Van Ruysdael Assist

b. terug liggende voeg 
met behulp van voegenhoutjes of dergelijke 
natgemaakt met Van Ruysdael Assist

c. hoekvoeg 
met behulp van pijpjes natgemaakt met Van 
Ruysdael Assist
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Reiniging gereedschap:
Zolang de kit nog vers is kan deze met een doek of dergelijke zo goed mogelijk worden weggenomen, waarna de 
laatste dunne laag met alcohol (spiritus) kan worden verwijderd. Uitgeharde stukken kit moeten mechanisch verwijderd 
worden. Dunne kitresten kunnen worden schoongepoetst met Van Ruysdael Prefection.

Garantie:
Van	Ruysdael	garandeert	dat	haar	product,	binnen	de	houdbaarheid,	in	overeenstemming	is	met	specificaties.
De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan het geen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden.
In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade

Aansprakelijkheid:
De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen 
aansprakelijkheid in.
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor zijn toepas-
sing geschikt is.
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Hierin onderscheiden we twee situaties te weten:
a.	De	kit	wordt	aangebracht	op	verflaag.
b.	De	verflaag	wordt	aangebracht	op	de	kit.

a.	De	kit	wordt	aangebracht	op	verflaag.
Voor een goed functioneren is van belang dat:
1.	de	verflaag	voldoende	is	doorgehard.
2.	de	verflaag	een	goede	hechting	heeft	op	de	ondergrond
3.	de	kit	goed	hecht	op	de	verflaag.
4.	de	kit	en	de	verflaag	met	elkaar	verdraagzaam	zijn.

a1.	Onvoldoende	doorgeharde	verflagen	kunnen	door	bepaalde	kitten	opgeweekt	worden.
a2.	Aanhechting	van	de	verflaag	op	de	ondergrond	moet	sterker	dan	de	trekkracht	van	de	kit.
a3.	De	verflaag	moet	aan	het	oppervlak	droog	zijn.	Eventueel	los	vuil	en	andere	verontreinigingen	van	het	oppervlak		 	
	 verwijderen.	Indien	hiervoor	ontvettingsmiddelen	worden	gebruikt	mogen	deze	de	verflaag	niet	aantasten.
	 Eventueel	schuren	kan	met	fijn	schuurpapier	worden	uitgevoerd	als	dit	voor	reiniging	van	het	oppervlak	noodzake	 	
 lijk is. Ter verkrijging va een betere aanhechting van de kit is schuren echter niet nodig en kan zelfs negatief op de 
 hechting van de kit uitwerken.
a4.	Verflagen	en	coatings	kunnen	worden	beschouwd	als	kunststoffen,	waarbij	de	samenstelling	en	eigenschappen	vaak			
	 sterk	uiteen	kunnen	lopen.	Hierdoor	kan	ook	de	hechting	van	de	kit	op	de	verflaag	verschil	te	zien	geven.	Hoewel		 	
 het gedrag van Van Ruysdael Performance op verf met betrekking tot de hechting door ervaring globaal bekend is,   
 kan toch alleen zekerheid worden verkregen door het uitvoeren van een hechtingsproef vooraf.

b.	Verflaag	op	de	kit.
In dit geval wordt de elastische vervormbare kitvoeg overgeschilderd met een verf die veelal minder elastisch zal zijn 
dan de kit.
Dit	kan	tot	gevolg	hebben	dat	bij	vervorming	van	de	kitvoeg	de	daarop	aangebrachte	verflaag	wordt	overbelast	en	
scheurvorming gaat vertonen. Technisch gezien is het dus niet aan te bevelen om kitvoegen over te schilderen. Dit geldt 
in	de	eerste	plaats	voor	dilatatievoegen	in	de	bouw,	waarbij	de	werking	dusdanig	groot	is,	dat	vrijwel	iedere	verflaag	

C. verdraagzaamheid en overschilderbaarheid van kitten en verven
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zal	gaan	barsten.	Echter	ook	bij	beglazingsvoegen	kan	door	werking	van	de	constructie	scheurvorming	in	de	verflaag	
optreden.

In de bouw zijn er echter twee soorten voegen waar om esthetische redenen veelal wordt overgeschilderd, nl.

a. Aansluitvoegen binnenhuis
b. beglazingsvoegen

b. Beglazingsvoegen
Bij beglazingsvoegen is de kit bedoeld om de beglazing water- en winddicht te houden, waarbij eventuele werking tus-
sen glas/kozijn en glas/glaslat door de kitvoeg moet worden opgevangen. Deze werking kan ontstaan door doorbuiging 
van het glas als gevolg van windbelasting of werking van een houten kozijn door variaties in het vochtgehalte. Voor een 
goed functioneren van de kitvoeg behoeft deze niet overgeschilderd te worden. Om esthetische redenen wordt dit 
in de praktijk echter wel gedaan. Een en ander houdt echter altijd het risico in dat bij vervorming van de kitvoeg de 
verflaag	te	weinig	elasticiteit	bezit	en	scheurvorming	in	de	verflaag	kan	optreden.	Indien	toch	wordt	overgeschilderd	
dient met een aantal punten rekening te worden gehouden onder anderen de verdraagzaamheid van de diverse kitten 
en verfsoorten.

Het volgende overzicht geeft aan welke kitten en verven met elkaar verdraagzaam zijn.

Van Ruysdael Performance en Detail
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Opmerkingen:
. Logischerwijze zullen elastische verven in deze toepassing tot betere resultaten leiden dan minder elastische verven. 
	 Vooral	harde	verflagen	kunnen	eventuele	werking	van	de	constructie	niet	overbruggen,	waardoor	scheurvorming	
	 in	de	verflaag	kan	optreden.	Als	gevolg	van	deze	scheurvorming	is	het	niet	uitgesloten	dat	ook	de	kitvoeg	overbelast		 	
 wordt en lostrek van de ondergrond. De overgeschilderde kitvoeg is namelijk te beschouwen als een voeg met drie   
 zijdige hechting.
. Bepaalde verven kunnen tijdens de droogtijd, door krimpspanning of werking op de voeg, in een vroeg stadium reeds   
 lostrekken van het kitoppervlak, waarna geen aanhechting meer tot stand komt.
. Daar Van Ruysdael Performance en Detail meestaal met behulp van Van Ruysdael Assist wordt afgemest, dient voor   
 het schilderen het kitoppervlak van gereinigd te worden (bijvoorbeeld met water, spiritus). Verder is voor een goede   
	 filmvorming	van	de	dispersieverf	meestal	een	minimale	temperatuur	vereist	van	circa	7°C	(oppervlakte	temperatuur			
	 van	de	ondergrond).	Bij	een	te	lage	oppervlakte	temperatuur	kan	de	verflaag	gaan	craqueleren.	Vooral	in	de	winter		 	
 periode kan het voorkomen, dat de oppervlakte temperatuur van de kitvoeg, door het directe contact met het glas   
	 vrijwel	gelijk	is	aan	de	buitentemperatuur	en	daardoor	te	laag	voor	een	goede	filmvorming	van	de	dispersieverf.
. De informatie welke in de Technische Informatiebladen van de diverse kitten staat aangegeven is gebaseerd op labo
 ratorium en praktijk ervaring. 
 Door de grote verscheidenheid van verftypen en verfsamenstellingen vormt dit echter geen garantie voor de praktijk. 
 Door Van Ruysdael kan dan ook op het punt “overschilderbaar” geen aansprakelijkheid worden aanvaard, temeer   
 daar het overschilderen geen onderdeel van het kitsysteem uitmaakt en in een later stadium wordt uitgevoerd.

Garantie:
Van	Ruysdael	garandeert	dat	haar	product,	binnen	de	houdbaarheid,	in	overeenstemming	is	met	de	specificaties.	De	
aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan het geen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen 
geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Aansprakelijkheid:
De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen 
aansprakelijkheid in.
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepas-
sing geschikt is.
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