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Wivo Drainvoeg 2K-PU afdichtingskit 

Technisch specificatieblad 
 

Omschrijving  
 

De Wivo Drainvoeg 2K-PU-afdichtingskit is een uitstekende en duurzame, zeer snel 

doorhardende 2-componenten kit op basis van polyurethaan voor het afdichten van 

doucheputjes en drains. 

  

Toepassingsgebieden  
 
De Wivo Drainvoeg 2K-PU-afdichtingskit is geschikt voor het opvullen en afdichten 

van voegen rondom PVC doucheputjes en rvs. Tevens geschikt voor het verlijmen 

van kleinere onderdelen.  

 

Voordelen 
 
• Als beste getest (rapport ter inzage). 

• Schimmelwerend.  

• Kleurvast. 

• Snel uithardend: douche gebruiksklaar ca 2 uur. 

• Gebruiksvriendelijke verpakking door unieke 1 koker systeem.  

• Lange levensduur. 

• Slag- en stootvast. 

 

Verwerking 
 
Opening (voeg) eerst ontdoen van losse vervuiling,  hierna de douchegoot 

ontvetten. 

De Wivo Drainvoeg 2K-PU-afdichtingskit vol en zat aanbrengen en ca 1 minuut 

laten aantrekken. Hierna bij voorkeur alleen afwerkmateriaal bevochtigen voor 

verdere afwerking.  

Verwerkingstijd ca 3-6 minuten afhankelijk van omgevingstemperatuur. 

      

Gereedschap 
 
De Wivo Drainvoeg 2K-PU-afdichtingskit is eenvoudig aan te brengen met normale 

kitspuit.  
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Technische gegevens 
 

          Component A  Component B  

Basis      :  Polyolen   :   isocyanaten  

Viscositeit bij 23 °C (EN 120092) :  ca. 230.000 mPa.s :   ca. 80.000 mPa.s  

Vaste-stofgehalte   :  ca. 100%   :   ca. 100%                   

Vlampunt     :  boven 60 °C  :   boven 60 °C  

Uithardingstijd      : ca. 3-5 minuten  

Tijdsduur van polymerisatie (23 °C, 50% RLV) : ca. 24 uur  

Volumeverandering (EN ISO 10563)   : < 1%  

Trek bij breuk (ISO 37/DIN 53504 )   : ca. 30 N/mm2 

  Rek bij breuk (ISO 37/DIN 53504)   : ca. 50%  

 
 
 

Temperatuurbestandheid 
 
Verwerkingstemperatuur minimaal + 10 °C tot maximaal + 35 °C (het beste op 

kamertemperatuur) Opslagtemperatuur minimaal + 5 °C tot maximaal + 25(koel, 

droog, vorstvrij) Temperatuurbestandheid minimaal + 5 °C tot maximaal + 120 °CH 

houdbaarheid: ongeveer 3-9 maanden in ongeopende verpakking (zie exp datum 

koker). 

 

Bestelinformatie van de Wivo Drainvoeg 2K-PU-afdichtingskit 
 
Verpakking los: standaard kitkoker incl. 2 stuks standaard menger                   

Inhoud : 250 ML 

Kleur : Grijs 

 

Verpakking doos: 12 stuks koker 250 ml incl. 24 stuks standaard menger 

 

Verpakking set: -    standaard kitkoker 250 ml incl. 2 stuks standaard menger 

- 1 flesje ontvetter 100 ml 

- 1 paar handschoenen 

 

      


