
Deck Caulk
KENT Deck Caulk is een 1-component MS-polymeerafdichtingsmiddel dat speciaal is ontwikkeld om de 
naden van teakdekken en andere dekmaterialen waterdicht te maken

Art.nr. Product S/C Verpakking

86285 Deck Caulk zwart DC-S 600 ml worst
86451 Deck Caulk grijs DCG-S 600 ml worst

Voordelen & Eigenschappen

• Zeer goede uv- en verouderingsbestendigheid, 
langdurige bestendigheid tegen zoet en zout water –
hoogwaardig maritiem product zonder klachten

• Bevat geen oplosmiddelen of isocyanaten – geen giftige 
stoffen, veilig te gebruiken

• Neutraal en geurloos – veilig te gebruiken
• Kan na uitharding worden geschuurd – altijd een 

hoogwaardige afwerking

Toepassing

Speciaal ontwikkeld om naden van teakdekken en andere dekmaterialen waterdicht te maken. KENT Deck 
Caulk heeft goede elastische eigenschappen en is uitstekend bestand tegen uv-stralen en vocht. 

Instructies

1. Zorg ervoor dat het dek tijdens de afdichting afgeschermd is van direct zonlicht en regen. De temperatuur 
moet tussen 5ºC en 35ºC liggen en de relatieve luchtvochtigheid tussen 40% en 75%. 

2. Gebruik KENT Acrysol of Soft Surface Cleaner om het teak te reinigen, zorg ervoor dat de oppervlakken 
droog zijn vóór de start. Gebruik geen perslucht, tenzij voorzien van een olieafscheider, want teak 
absorbeert gemakkelijk olie. Gebruik in plaats daarvan een stofzuiger. 

3. Breng met een borstel een doorlopende, dunne laag Primer DC aan op de zijkant van de naad. 
4. Breng anti-aanhechttape aan op de bodem van de naad om driezijdige hechting te vermijden.
5. Knip de nozzle op maat van de breedte van de naad.
6. Plaats het uiteinde van de nozzle op de bodem van de naad en houd het pistool onder een hoek van 60º 

tot 80º om te voorkomen dat er lucht in de naad komt.
7. Trek de nozzle met een constante snelheid door de naad en breng KENT Deck Caulk aan met een teveel 

van ongeveer 10% tot 20%.
8. Onmiddellijk na het aanbrengen van KENT Deck Caulk en vóór het afschrapen van het product moet de 

lijm met een spatel in de naad worden geduwd.
9. Het overschot moet dan worden verwijderd om het schuurproces te vereenvoudigen.
10. Indien de kitlaag niet onmiddellijk na het aanbrengen met een spatel wordt gladgestreken, is het 

aanbevolen om het teveel aan gehard product met het lemmet van een mes weg te snijden alvorens te 
schuren.

11. De optimale omstandigheden voor het schuren worden over het algemeen bereikt na 7 dagen (afhankelijk 
van de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid).  Er moet in de lengte worden geschuurd tot aan de 
voegen met behulp van een bandschuurmachine of lapmachine, met korrel P80 en korrel P120 voor de 
afwerking.

Het is aanbevolen om enkel vloeibare zepen te gebruiken, verdund met water of zeewater, en daarna grondig 
te spoelen.  Vermijd agressieve schoonmaakmiddelen, bleekmiddelen, natronloog, witmakers en het gebruik 
van reiniging met machine of met harde borstels. 



Technische Informatie

Algemene info:

Consistentie: Gladde pasta

Basismateriaal: MS-Polymeerafdichtingsmiddel

Kleur: Zwart / Grijs

Houdbaarheid: 18 maanden

Douanetariefcode: 3214  90 00

VOS: 0 g/l

Hardingsmechanisme: Luchtvochtigheid

Dichtheid: 1.42 g/ml

Huidvormingstijd: 15 min. (200C/50%RH)

Open tijd: < 15 min. (200C/50%RH)

Volledige uitharding: 24 uur

Uithardingssnelheid @ 24 u: 2-3 mm (200C/50%RH)

Shore A hardheid: 50-55

Krimp: < 3%

Toepassingstemperatuur:+50C tot +350C

Temp.bestendigheid: -40C tot +1000C

Aanvangshechtingsterkte: Niet bepaald

Treksterkte (100%): 1.5 – 1.7 MPa (DIN 53504) 

Treksterkte (bij breuk):  2.7 - 3 MPa (DIN 53504)

Rek bij breuk: 350%

Afschuifspanning: Niet bepaald

Scheurvoortgang: 12 N/mm (ASTM D 624-73)

Elektrische volumeweerstand: Niet bepaald 

REV: 10.04.2019 

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:  Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
BTW: NL 817247658B01
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