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Toepassingsgebied 
 
  Gebruik binnen en buiten voor het afstrijken van alle Murexin siliconen- en 

polyurethaandichtingen.  
Niet geschikt: voor acryldichtstoffen op dispersiebasis. 

 
Eigenschappen 
 
  Optisch perfect oppervlak 

 Verandert de oppervlaktespanning van de dichtstof zodat de pasteuze 
massa probleemloos kan vervormd worden (met water alleen is dit niet 
mogelijk) 

 
Technische gegevens 
Resultaten bepaald in normklimaat, 20°C / 60% relatieve luchtvochtigheid

 
 Viscositeit 10-15 mPa s 

Dichtheid 1,08 g/ml 
 

Verpakking 

 1 liter 
 
Bewaring 

 ± 18 maanden droog en vorstvrij 
bewaren in originele 
onaangebroken verpakking 

Verbruik 

 1 liter voor ± 60 lm 
 

Veiligheidsmaatregelen 
 

 Zie veiligheidsfiche. 
 
Verwerking 
 
 Aanbevolen gereedschap

Fles met sproeikop en spatel voor afstrijken. 
 
Verwerking 
Voor gebruik schudden. 
Spaarzaam op de dichtingsmassa sproeien. Met een afstrijkspatel wordt overtollig materiaal afgetrokken en glad gemaakt. 
Voor zuivere voegflanken de voegranden met zelfklevende tape afplakken. Deze direct na het afstrijken van de voegmassa 
terug verwijderen. Restanten van Universal Glätter UG 1 op de ondergrond onmiddellijk verwijderen om eventuele 
vlekvorming te voorkomen. Om vervuiling van het afstrijkmiddel met dichtingsmassa te vermijden, wordt een eenmalig 
gebruik aanbevolen.  

 
Belangrijke opmerkingen 
 
 Verdere richtlijnen, normen en toelichtingen betreffende de ondergrond en het materiaal, in acht nemen. 
 
 

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke 
berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze 
medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan 
ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden. 

 


