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omschrijving
Van Ruysdael Assist is een neutraal universeel hulpmiddel bij het nat afmessen van kitvoegen. Van Ruysdael Assist is voor 
meer dan 95% biologisch afbreekbaar.

toepassingen 
ideaal voor het nat afwerken van kitvoegen bij renovatie projecten, waarbij en specifieke geveluitstraling behouden dient 
te blijven. 

verwerking
nadat de Van Ruysdale Performance en Detail zijn aangebracht, het voegoppervalk en de naastliggende materialen 
bevochtigen met de Assist. Hierna de voeg afwerken met een van de bijgeleverde voeghoutjes, een plamuurmes of 
een PVC pijpje. Nadat de voegen gladgestreken zijn kunnen deze nog met de vingers, nat gemaakt met Assist, worden 
nagestreken. Teveel aangebrachte Assist kan met water verwijderd worden.

eigenschappen
kleur   transparant, licht geel
verpakking* flessen van 500ml met verstuiver

* overige verpakkingen op aanvraag

veiligheid
een veiligheidsblad is beschikbaar
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technische gegevens (typische waarden)
basis Tenside

verwerkingstemperatuur +5 tot +40 °C

geur
dichtheid
pH
viscositeit

zwak
1,01
7,0 - 7,5
ca. 5000

g/ml

mPas

houdbaarheid tussen +5 tot +25 °C 24 maand

garantie
Van Ruysdael garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. 
De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In 
geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei vervolgschade.

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 toepassing geschikt is.
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