
 

SIGIL CLACK 
SEALER VOOR VLOEREN MET CLICK VERBINDING

Vloeibare  1  component  water  gedragen  sealer  voor  het  afsluiten  van  de  voegjes  bij  
clickverbinding  zowel  voor  laminaat  als  voor  houten  vloeren.  Bijzonder  geschikt  voor 
verhuisbare  vloeren.  Sigil  Clack  is  speciaal  aan  te  bevelen  in  ruimtes  met  hoge 
vochtigheid zoals  keukens,  badkamers en dergelijke  om de naden tussen de planken 
hermetisch af te sluiten en zodoende ze te beschermen tegen zwellen en vuil. Het product 
is eenvoudig in gebruik en droogt snel.

Technische gegevens

Fysische kenmerken (20°C-60% R.L.)

uitzicht Melkachtig specifiek gewicht 1,05

Mengverhouding en tijd (20°C-60% R.L.)
Open tijd 5-10’
uithardingstijd 1-2 hours Volledig uitgehard  24-48 h
licht beloopbaar 12-24 hours (zie nota’s)

Technische kenmerken 

Verbruik ~30-40 lm met  500ml verwerkingstemperatuur  > + 10°C

Bewaren & etiket
bewaartermijn onder gesloten 
originele verpakking op 
kamertemperatu

12 maanden 
(vorstgevoelig)

gevarensymbool GEEN

reinigen 
gereedschap Direct na gebruik met water, eens droog met aceton. 

 verpakking  flessen van 500 ml

 Gebruiksaanwijzing

De te behandelen oppervlakte moet droog en proper zijn. Het bovenste deel van de schenktuit 
opensnijden. Breng de sealer aan op de tong van de plank en click die ogenblikkelijk  in de groef 
van  de  anderen  plank,  druk  licht  aan.  Voldoende  product  aanbrengen  zodat  het  tussen  de 
planken uitkomt. Om het teveel aan product weg te nemen zijn er twee mogelijkheden

Verwijderen  als  droog: wanneer  de  sealer  droog  is,  haal  je  het  opgedroogde  product 
mechanisch weg met de hand of een cutter. Let wel op dat je de vloer niet beschadigt. 

Direct verwijderen: direct na het bij elkaar brengen van twee vloerdelen het teveel aan product 
met een vochtige doek verwijderen.  

Reinigen van de vloer.

Wanneer het product volledig droog is, gebruik je de gepaste zeep van Tover: Ready-Pro voor 
laminaatvloeren en Pulito Parquet voor houten vloeren. 

Nota’s

Eens uitgehard wordt Sigil Clack transparent en onzichtbaar.

Ook als al na een paar uur de vloerplanken vast zitten is het aan te raden 12-24u te 
wachten met belopen van de vloer. 

Volg altijd de raadgevingen van de fabrikant van de vloer. 

 Veiligheidsnormen
ENKEL VOOR PROFESSIONELEN. Respecteer de aanbevelingen vermeld op de etiketten en 
consulteer de veiligheidsfiches voor gebruik
 
Afval 
Lege verpakkingen en overschotten van producten deponeren conform de geldende wetgeving.

WAARSCHUWING: de informatie vermeld in deze technische fiche is enkel ter advisering en maakt geen aanspraak 
op onze verantwoordelijkheid. Pas het gebruik van onze producten aan aan de omgevingsfactoren en de te behandelen 
materialen. 
REV.5 30-03-2011 Deze technische fiche vervangt alle vorige.
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