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Techniche datasheet 

Kitzeep Gold 
 

Omschrijving 

Kitzeep Gold is een geconcentreerd universeel hulpmiddel bij het afstrijken en of gladstrijken van 

kitvoegen. Kitzeep Gold is PH-neutraal en na verdunning veilig voor de gebruiker. Geeft geen vergeling of 

verkleuring van de afdichtingskitten. Daarnaast bevat de professionele Kitzeep Gold afwerkzeep geen geur- 

en kleurstoffen of siliconen. Bijna volledig biologisch afbreekbaar, kleurloos en geurloos. 

 

Eigenschappen: 

▪ PH-Neutraal 

▪ Geen invloed op coatings of kunststoffen 

▪ Zuurvrij, alkalivrij en siliconenvrij 

▪ Veilig in gebruik (na verdunning) 

▪ Eenvoudig met water af te spoelen 

▪ Veroorzaakt bij juist gebruik geen vlekken 

▪ Bevat geen geur, glans en kleurstoffen 

▪ Voor kitten op basis van Siliconen, MS Polymeer, Polysulfide en Polyurethaan 

▪ Zuinig in gebruik 

▪ Huidvriendelijk 

 

Techniche gegevens 

Basis    waterige zeepoplossing 

Kleur    Kleurloos tot lichtgeel 

Geur    Geurloos 

Dichtheid   Ca. 1,035 g/cm³ 

Verwerkingstempratuur minimaal + 5 °C tot maximaal + 35 °C 

Opslagtempratuur  minimaal 0 °C tot maximaal + 30 °C  

PH-waarde   7 

Viscositeit, kinematisch 1159,42 mm²/s bij 20 °C 

Viscositeit, dynamisch 1200 mPa·s bij 20 °C 

Houdbaarheid   24 maanden (in ongeopende verpakking)  

 

Gebruiksaanwijzing 

Kitzeep Gold is speciaal ontwikkeld voor het afstrijken en of gladstrijken van kitvoegen. Voor gebruik 

schudden of doorroeren. Kitzeep Gold dient verdunt te worden met schoon leiding water. De 

mengverhouding is 1 tot maximaal 3 delen Kitzeep Gold op 100 delen water. Bij een onjuiste 

mengverhouding kunnen zeepresten achterblijven, waardoor de overschilderbaarheid wordt beïnvloed en 

er vlekken kunnen ontstaan. De verdunde Kitzeep Gold zuinig aanbrengen op de aangebrachte kit met 

bijvoorbeeld een sprayfles of een schone zeepkwast. Daarna met bijvoorbeeld een afwerkhoutje de kit in de 

lengterichting over de kitvoeg strijken waarbij de kit tegen de voegflanken gedrukt wordt. Na gebruik de 

naastgelegen ondergronden reinigen en / of na te spoelen met schoon water om eventuele spoorvorming te 

voorkomen. Vanwege het grote aantal toepassingen vóóraf de verdunde Kitzeep Gold testen op de 

ondergrond en in de praktijk te toetsen. 
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Levervormen 
Verpakking 1 Ltr. fles 5 ltr. Jerrycan 10 ltr. Jerrycan 20 ltr. Jerrycan 60 ltr. Jerrycan 

Verpakkingseenheid 12 1 1 1 1 

Eenheden per pallet 600 128 60 30 1 

Artikelnummer 015002 015003 015004 015005 015006 

EAN Nummer 7442940212281 7442940212298 7442940213202 7442940213219 7442940213226 

*ook verkrijgbaar in een 1000 liter IBC statiegeld / ruilsysteem, andere verpakkingen op aanvraag 

 

Opslag en houdbaarheid 

Minimaal 24 maanden houdbaar na productie in originele ongeopende verpakking. Niet in direct zonlicht 

opslaan. Opslagtempratuur minimaal 0 °C tot maximaal + 30 °C. 

 

Veiligheidsinstructie 

Voor meer informatie ten aanzien van veiligheid verwijzen wij u naar het productveiligheidsblad (MSDS) 

 

Vervoersclassificatie 

Niet van toepassing 

 

Afvalverwijdering 

Aanwijzingen voor de verwijdering zie veiligheidsblad. 

 

Garantie en aansprakelijkheid 

Kitzeep garandeert dat haar product binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de 

specificaties. Alle informatie in deze gedrukte tekst is gebaseerd op de huidige technische kennis en 

ervaringen. Ze vrijwaren de gebruiker van het product niet van de plicht vanwege het grote aantal 

mogelijke invloeden bij de verwerking en toepassing zelf te testen en proeven uit te voeren. De informatie 

in deze gedrukte tekst en verklaringen van Kitzeep in samenhang met deze gedrukte tekst betekenen geen 

overname van enige garantie. Garantieverklaringen behoeven voor hun effectiviteit een aparte 

uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van Kitzeep. De in dit datablad aangegeven specificaties 

leggen de eigenschappen van het te leveren object omvattend en afsluitend vast. 

Toepassingsvoorstellen vormen geen toezegging betreffende de geschiktheid voor het aanbevolen 

gebruiksdoel. Wij behouden ons het recht voor het product aan de technische vooruitgang en aan 

nieuwe ontwikkelingen aan te passen. Voor aanvragen zijn wij u graag van dienst, ook met betrekking 

tot eventuele speciale toepassingsproblematieken. Is voor de toepassing, waarvoor onze producten 

worden gebruikt een toestemmingsplicht van een officiële instantie nodig, dan is de gebruiker voor het 

verwerven van deze toestemming verantwoordelijk. Onze aanbevelingen ontslaan de gebruiker niet van 

de verplichting, rekening te houden met de mogelijkheid dat rechten van derden kunnen worden 

geschaad en zo nodig, daar een oplossing voor te vinden. Verder verwijzen wij naar onze algemene 

voorwaarden, vooral ook met betrekking tot eventuele aansprakelijkheid. U vindt onze algemene 

voorwaarden op internet onder https://www.kitzeep.nl/service/general-terms-conditions/ 


