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omschrijving
Van Ruysdael Performance is een overschilderbare 1 component beglazingskit op basis van MS polymeer® voor het 
afdichten van  beglazingsvoegen en aansluitvoegen. Het product is vrijwel reukloos, vrij van iso-cyanaten, siliconen en 
oplosmiddelen. Na het aanbrengen reageert de kit met het vocht uit de lucht en vormt een duurzame rubber. 
 
toepassingen 
Ideaal als universeel toepasbare elastische beglazing- en reparatiekit bij renovatie projecten, waarbij en specifieke 
geveluitstraling behouden dient te blijven.
In het algemeen hecht Van Ruysdael Performance ook zonder primer perfect op vele bouwmaterialen zoals glas en 
geglazuurde oppervlakken, email, geanodiseerd aluminium, gelakt hout en diverse kunststoffen. Zuigende ondergronden 
voorbehandelen met een primer.
Overschilderbaar met zowel alkyd-hars verven en beitsen als watergedragen verven.

eigenschappen
. droog afmesbaar, door de soepele en korte structuur gemakkelijk modelleerbaar. Van Ruysdael assist kan hierbij een   
  ideaal hulpmiddel zijn.
. uitstekend overschilderbaar met zowel oplosmiddelhoudende als watergedragen verven
. hecht uitstekend op vele ondergronden in de bouw
. duurzaam elastisch blijvend
. krimpvrij
. hoge mechanische weerstand
. geen randzone vervuiling bij marmer en natuursteen
. neutraal vernettend
. geen blaasvorming
. vrijwel reukloos
. iso-cyanaat-, oplosmiddel- en siliconenvrij
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beperkingen
Onder meer niet geschikt voor continue onder water toepassing, en niet voor PE, PP, Teflon, Neopreen en bitumineuze 
ondergronden. Beperkt overschilderbaar met high solid verven.

voorbehandeling en afwerking 
Ondergronden dienen schoon, droog en draagkrachtig te zijn. Eventueel ontvetten. Indien nodig een primer toepassen. 
Een hechtproef voor gebruik wordt aanbevolen. Afwerken met Van Ruysdael detail en Van Ruysdael assist. Zie 
schoonmaak- schilderadvies in het document T.101

overschilderbaarheid 
Van Ruysdael Performance is over het algemeen uitstekend overschilderbaar met watergedragen verfsystemen en zelfs 
met oplosmiddel houdende verven (alkyd verven). Afhankelijk van hun samenstelling kan echter de droging beïnvloed 
worden. Geadviseerd wordt alle systemen vooraf te testen. 

standaard assortiment
kleur*   ral 9002
verpakking* kokers 290ml
* overige kleuren en verpakkingen op aanvraag

veiligheid 
langdurig contact met de huid voorkomen. Wanneer niet uitgehard materiaal in de ogen komt, deze met veel water 
uitspoelen en een arts raadplegen. Een product veiligheidsblad is beschikbaar. SD.201
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technische gegevens (typische waarden)
basis MS-polymeer

aanbreng temperatuur
standvermogen
dichtheid
huidvormingstijd

+5 tot +40
na 24 uur 2 - 3
1,4
40

°C
mm
g/ml
min

23°C / 55% RF

23°C / 55% RF

overschilderbaar na het uitharden
temperatuurbestendigheid na uitharden
maximaal toelaatbare vervorming
krimp

ja
-40 tot +90
±20
nihil

°C
%

houdbaarheid tussen +5°C en +25°C 
vorstbestendigheid tot -15°C tijdens transport

12
ja

maand

mechanische waarden 2mm film

hardheid, Shore A
modulus, 100%
treksterkte
rek bij breuk

25 +/-5
0,58
0,85
250

MPa
MPa
%

ISO 868
ISO 8339
ISO 8339
ISO 8339

specificatie

internationaal ISO 11600 G-20 HM

garantie
Van Ruysdael garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, 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 Van Ruysdael 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 toepassing geschikt is.
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