
VOEGAFDICHTING
SYSTEEM



UW WERK 
VEREENVOUDIGEN
IS ONS DOEL



Meestal wordt er dan ook een behoorlijk budget beschikbaar gesteld om deze 

ruimtes volledig naar wens in te richten. Maar eigenlijk gaat dit op voor sanitaire 

ruimtes in alle gebouwen. Het moet gewoon goed geregeld zijn en er fraai uit zien. 

Voor de voegafdichting in deze ruimtes, geldt uiteraard hetzelfde. Er is niets  

vervelender dan een lekkage in een badkamer of een verschimmelde kitnaad.  

De klant zal u ongetwijfeld contacteren als een van beide situaties zich voor doet. 

Met ons Voegafdichting Systeem kunnen deze risico’s tot een minimum beperkt 

worden. De applicatie moet uiteraard ten allen tijde goed uitgevoerd worden en 

bij gebruik is er voor de klant een eigen verantwoordelijkheid qua onderhoud. 

Maar met de PremTech producten uit dit systeem maakt u wel gebruik van de 

best beschikbare kwaliteit. 

Sanitaire ruimtes zoals  
badkamers en toiletten zijn 
voor veel mensen belangrijke 
ruimtes in een woning.

WE CONNECT



STAP 1

Daarnaast is de DrainSeal emissie-arm en heeft het product met 8 minu-
ten een zeer lange open verwerkingstijd. Dat maakt hem qua verwerking 
vergelijkbaar met onze PremSeal. 

Maak uw ondergrond schoon, droog en vetvrij. Werk met behulp van de 
Mixer-Gun HV het doucheputje/de drain af. Plak plaatsen waarop u geen 
DrainSeal wil aanbrengen, af met de Masking Tape Gold. Na 30 minuten 
kan de voeg weer belast worden. 

HET AFWERKEN VAN HET DOUCHEPUTJE/ DE DRAIN

Om een doucheputje/drain goed en veilig af te werken hebben wij 

de DrainSeal ontwikkeld. De DrainSeal is een 2-K epoxy met een 

flexibiliteit van maar liefst 135%. 
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Voordat u gaat afdichten dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. 
Dit geldt voor bestaande en nieuwe situaties. In bestaande situaties moe-
ten soms ook oude kit- en lijmresten verwijderd worden. Om dit op de juiste 
manier te kunnen doen hebben wij de UniSolve Spray ontwikkeld. Dit pro-
duct verwijdert oude kit- en lijmresten en ontvet daarnaast ook nog eens uw 
ondergrond. Dit betekend 2 toepassingen met 1 product. Spuit de UniSolve 
Spray op de gewenste plek en geef het product even de tijd om in te werken. 
Wrijf het geheel daarna schoon met de UniWipes LV. Na ongeveer 15/20 mi-
nuten is de UniSolve Spray volledig uitgedampt en kunt u verder met stap 2, 
de afdichting!

In nieuwe situaties dient de ondergrond ook schoon, droog en vetvrij te zijn. 
Omdat hier geen oude kit- en lijmresten verwijderd dienen te worden, kan 
hier het best gewerkt worden met de Plasto Cleaner. Dit product is een uitste-
kende ontvetter en is na ongeveer 5 minuten volledig uitgedampt.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
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De basis is bij nagenoeg elk proces het belangrijkste onderdeel voor een 

goed eindresultaat. Dat is voor het ‘’Voegafdichting Systeem’’ niet anders.

STAP 2



Het product heeft een rek tot breuk van maar liefst 560%, waar-
door het perfect diverse werkingen van de ondergrond kan  
opvangen. Daarnaast is de PremSeal door zijn goede standvermo-
gen zeer prettig en eenvoudig te verwerken en heeft het product 
een hoge chemische bestendigheid. De PremSeal is verkrijgbaar 
in diverse kleuren. Om de verwerking van de PremSeal zo opti-
maal mogelijk uit te voeren, adviseren wij u gebruik te maken van 
de Sealer Gun. De unieke overbrenging van dit kitpistool zorgt 
voor een eenvoudige en zeer precieze verwerking van de kit. 

HET REALISEREN VAN AFDICHTING

Na het uitdampen van de UniSolve Spray/Plasto Cleaner 

kunt u beginnen met het aanbrengen van de PremSeal. 

STAP 3
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 De Seal Finisher is een speciaal samengestelde vloeistof, die in tegenstelling tot andere soorten vloei-
stoffen, vrij is van o.a. oplosmiddelen die uw kit zouden kunnen aantasten. Na het aanbrengen van deze 
afmesvloeistof kunt u het geheel afwerken met onze Afmes Spatels. Deze Afmes Spatels kennen 16 ver-
schillende mogelijkheden, zodat u voor elke hoek en in elke situatie de perfect spatel bij de hand hebt. 
Let op: bij verwerking op natuursteen van de Seal Finisher dient u altijd het geheel met veel water na te 
spoelen, om verkleuring van de ondergrond te voorkomen.

HET AFWERKEN VAN DE PREMSEAL
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Na het aanbrengen van de PremSeal dient de kit ingesproeid te worden 

met onze Seal Finisher.

STAP 4



Power & Care Wipes zijn handige doekjes die speciaal ontwikkeld zijn 
om uw gereedschap, ondergrond en handen schoon te maken. Deze 
pluisarme doeken van polypropyleen zijn verrijkt met Aloë Vera en 
blijven tijdens gebruik lang vochtig. Let er met deze doekjes wel op 
dat u niet uw gezicht schoon maakt. Het reinigende vermogen van 
deze doekjes werkt uitstekend op uw handen, maar zijn te sterk voor 
uw gezicht.

HET REINIGEN VAN UW GEREEDSCHAP EN ONDERGROND
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Als de complete afdichting is gerealiseerd, adviseren wij u  

om uw gereedschap en de ondergrond waar onverhoopt op  

geknoeid is, te reinigen met onze Power & Care Wipes.

STAP 5



Voor het verlijmen van spiegels adviseren wij u onze PremTack te gebruiken. De 
PremTack is een lijmkit met een ongekend hoge aanvangshechting. Door zijn specia-
le samenstelling zal de PremTack de achterzijde niet aantasten. Daarnaast dient u er 
voor te zorgen dat zowel de ondergrond waarop de spiegel wordt aangebracht, als 
de ondergrond van de spiegel vlak zijn. De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij 
te zijn. In de meeste situaties kunt u ontvetten met de Plasto Cleaner en er dient altijd 
gewerkt te worden met de Piramide Nozzle. 

Mocht u na de bevestiging van de spiegel kiezen voor een afdichting van de buitenzij-
de van de spiegel om het indringen van vocht tegen te gaan, dan kunt u dit het best 
na minimaal 96 uur doen. Zo voorkomt u dat deze afdichting het uithardingsproces 
van de PremTack tegen gaat. Voor een uitgebreider advies omtrent het verlijmen van 
spiegels adviseren wij u om op onze website te kijken.

Ook wand-wand- en/of wand-plafond aansluitingen op plaatsen waar 
niet getegeld wordt moeten afgedicht worden. Voor deze toepassing 
hebben wij de No-Crack Premium ontwikkeld. No-Crack Premium ver-
werkt zeer prettig, kent een rek tot breuk van 220% en is overschilder-
baar met vele watergedragen en synthetische verven. Daarnaast is het 
product nat-in-nat overschilderbaar met watergedragen systemen. No-
Crack Premium heeft het een zeer hoog vastestof gehalte, waardoor de 
kans op craquelé en verkleuring van de verflaag met dit product tot een 
minimum beperkt wordt. 

OVERIGE NADEN/VOEGEN

VERLIJMEN VAN SPIEGELS
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PRODUCTEN 

PREMSEAL
AFDICHTINGSKIT

UNISOLVE SPRAY
ONTVETTER BESTAANDE SITUATIES

NO-CRACK PREMIUM
ACRYLAATKIT

PLASTO CLEANER
ONTVETTER NIEUWE SITUATIES

PREMTACK
HIGH TACK

SEAL FINISHER
AFMESVLOEISTOF

DRAINSEAL
DOUCHEPUT AFDICHTING

AFMES SPATELS
AFMESSPATELS VOOR  
PREMTECH KITTEN
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MASKING TAPE GOLD
MASKEERTAPE GOLD

2-K MIXER NOZZLE HV
2 COMPONENTEN MENGNOZZLE

UNIWIPES HV
REINIGINGSDOEKEN HOOG  
VISKEUZE SUBSTANTIES

SEALER GUN
KITPISTOOL

POWER & CARE WIPES
REINIGINGSDOEKEN

DIVERSE NOZZLES UNIWIPES LV
REINIGINGSDOEKEN VOOR LAAG 
VISKEUZE SUBSTANTIES

2-K MIXER GUN HV
2 COMPONENTEN PISTOOL



HOOFDKANTOOR
Daggeldersweg 2

3449 JD Woerden

The Netherlands

+31 (0) 850 09 18 84

sales@premtech.nl

VERKOOPKANTOOR
Strootsweg 18

7547 RX Enschede

The Netherlands

+31 (0) 850 09 18 84

sales@premtech.nl

Snelle levering op elk

adres in Nederland

Geen verzendkosten

boven de € 160,-

Vóór 12 uur besteld,

dezelfde dag verstuurd


