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MONU-VISION - BEGLAZINGSSYSTEEM
De plaatsing van het Monu-Vision glas met het Monu-Vision beglazingssysteem is de optimale oplossing die u recht geeft op ons
garantie certificaat. De Monu-Vision producten zijn veilig voor het milieu en ze verstevigen en beschermen het bestaande venster
door de homogene aansluiting die tussen sponning en glas ontstaat alsmede door de duurzame elastische eigenschappen die het
infiltreren van vocht tegen gaat.

MONU-SEAL
Monu-Seal is een hoogwaardig, professioneel en universeel overschilderbare afdichtingskit op basis van hybride technologie, welke
door luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam, elastisch blijvend rubber die glas en venster verbindt.

MONU-STOP
Monu-Stop is een hoogwaardig, professioneel en universeel overschilderbare stopverf op basis van hybride technologie, welke door
luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam, elastisch blijvende stoppasta die het venster afwerkt in de klassieke stijl.

MONU-SUPPORT
Monu-Support is het optimale hulpmiddel om de fijnste details perfect af te werken en glasverontreiniging te vermijden. Met de
bijgeleverde houten spatels werkt u de Monu-Seal en de Monu-Stop beglazingsmaterialen mooi af. Hiermee creëert u een optimaal
resultaat.

MONU-FINISH
Mocht er door omstandigheden vlekken of lichte krasjes zijn ontstaan, dan heeft Monu-Vision daar de Monu-Finish voor ontwikkeld.

GLASPLAATSING IN 10 STAPPEN
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GLASPLAATSING IN 10 STAPPEN
1.

Zorg altijd voor een vet- en stofvrije ondergrond. Plaatsen bij een temperatuur van minimaal 5°C, en max 30°C.

2.

Monu-Seal – Snijd de spuitmond van de Monu-Seal op de juiste breedte onder een hoek van 45°.
Breng de Monu-Seal aan in de kit-voeg. In de regel is de kit-voeg aan de binnenzijde circa 2-3 mm.

3.

Druk de ruit gelijkmatig in de aangebrachte Monu-Seal en houd het glas rondom gelijkmatig vrij aan de sponning.
Controleer of er geen luchtinsluitingen zijn.

4.

Spuit de sponning aan de binnenzijde van het glas vol met Monu-Seal. Let ook hier op luchtinsluitingen.

5.

Spuit vanaf de buitenzijde de ruimte tussen het glas en de sponning vol met Monu-Seal. Hiermee wordt het venster als
het ware verlijmd met de ruit waardoor een sterk geheel ontstaat. Mocht u werken met glaslatten dan kunt u deze hierna
aanbrengen.

6.

Monu-Stop – Snijd de spuitmond van de Monu-Stop in de gewenste schuinte, passend bij de gewenste ‘stopverf’-lijn.
Met behulp van houtspatels in combinatie met de Monu-Support wordt de Monu-Stop in één beweging gladgetrokken,
waardoor de overtollige kit wordt verwijderd. Houtspatels vooraf bevochtigen met Monu-Support.

7.

Monu-Support – Met behulp van houtspatels in combinatie met de Monu-Support wordt de Monu-Stop in één
beweging gladgetrokken, waardoor de overtollige kit wordt verwijderd. Houtspatels vooraf bevochtigen met
Monu-Support. Ook de binnenzijde op deze manier bewerken.

8.

Spoel na met water om strepen te voorkomen. Gebruik de Monu-Support voor het schoonmaken van resten.
Gebruik geen zeep!

9.

Monu-Finish – Kleine resten Monu-Seal, Monu-Stop of zwarte krasjes kunt u verwijderen met Monu-Finish.
Kleine hoeveelheid aanbrengen met een schone en zachte doek. Wrijf de vlek of kras zachtjes weg en poets de ruit
verder schoon met een zachte doek.

10. Voeg is overschilderbaar na vet- en stofvrij maken. Zowel synthetische als water gedragen verf kunnen toegepast
worden.

ALGEMENE INFORMATIE:
Een mislukte kit voeg vervangen: Als een gedeelte van een kit voeg niet mooi is kunt u beter wachten tot de kit is
uitgehard om vervolgens een te vervangen deel uit te snijden en opnieuw te maken. Let op dat u hierbij niet het glas
beschadigt.
Staand of liggend kozijn: Het glas kan zowel staand als liggend geplaatst worden.
In eerste situatie zult u werken met stelblokjes zodat het glas niet naar beneden zakt zolang mastic niet uitgehard is.
Gebruik geen neopreen blokjes of spijkers!!
Schoonmaken van gereedschap: Met een doek zolang de mastic nog nat is.
Als de mastic is uitgehard kunt u de resten mechanisch verwijderen.
Onderhoud: Voor het onderhoud van uw glas, adviseren wij het glas altijd schoonmaak te maken met water en een
citroenzuur houdend schoonmaakmiddel. Het is belangrijk dat het glas nooit met metalen voorwerpen in contact komt, en
altijd met een schone zeem of zachte doek droog gemaakt wordt.
Na plaatsing: Maak het glas binnen twee weken na plaatsing schoon.
Verfen: De mastic kan na 2/3 dagen overschilderd worden. Zorg dat het oppervlak vet- en stof-vrij is.
Het kan licht opgeschuurd worden met een schuurspons om de hechting van verf te optimaliseren.
Zowel watergedragen of alkydharsverf kan gebruikt worden. In ons technische datasheet vindt u meer informatie.
Garantie: Indien glas van Monu-Vision wordt geplaatst volgens onze plaatsingsvoorschriften en met de aanbevolen
beglazingsmaterialen kunt u ons garantiecertificaat opvragen. Met dit (genummerde) certificaat kunt u gedurende de
garantietermijn een beroep doen op onze garantie.
Kokers: De mastic Monu-Seal (lichtgrijs) en Monu-Stop (gebroken wit) worden geleverd in kokers van 290ml, de kokers
zijn met standaard handkitpistool of als luchtdrukspuit te gebruiken. Levering in ander formaat is mogelijk op aanvraag
voor grote hoeveelheden.
Aansprakelijkheid: De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard.
Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te
stellen of het product voor zijn toepassing geschikt is.
Normen: Monu-Seal voldoet aan de norm ISO 11600 G25.

