
CS 25
Elastische siliconenkit 
voor aansluit- en bewegingsvoegen in sanitaire ruimtes
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� Goede hechting op acryl
� Schimmelbestendig
� UV-, verouderings- en weerbestendig
� Langdurig elastisch
� Eenvoudige verwerking

EIGENSCHAPPEN

� Voor het afdichten van voegen in sanitaire ruimtes
� Voor het afdichten van uitzetvoegen in keramische 

oppervlakken binnen en buiten, en in permanent natte
ruimten op wand en vloer

� Hecht zonder voorstrijk op kunststoffen en geëmailleerde,
geglazuurde ondergronden, zoals tegels, glas, porselein
en acryl (douchebakken/badkuipen)

TOEPASSING

De voegflanken moeten droog, schoon, vet- en stofvrij, 
alsmede belastbaar zijn.
Oude afdichtmiddelen en andere resten volledig verwijderen
(eventueel siliconenverwijderaar gebruiken).
Het verwijderen van vetten/olie dient bijv. met op primer, 
spiritus of aceton resp. isopropanol gebaseerde reinigings-
middelen te worden uitgevoerd.
Voor het verkrijgen van optisch perfecte voegen wordt het 
afplakken van de voegranden met een geschikt kleefband
aanbevolen.
Op email, keramiek, glas, geglazuurde klinkers, porselein en
acryl biedt CS 25 zonder primervoorbehandeling een 
uitstekende hechting.
Aluminium, edelstaal, Glasal, hout (gebeitst of gelakt), 
messing, Resopal en bakstenen met Ceresit P819 
voorbehandelen.

VOORBEREIDING ONDERGROND

Drieflankenhechting altijd vermijden. Voegbreedte binnen van
minstens 5 mm, buiten van minstens 10 mm aanhouden. 
Uitzetvoegen vullen met geslotencellig rond schuimprofiel. 

VERWERKING

Bitumen-, teer-, olie- of weekmakerhoudende opvulmaterialen
zijn niet geschikt.
Aanbrengen:
Patroon boven de schroefdraad opensnijden, kunststof 
spuitmond overeenkomstig de gewenste voegbreedte (schuin)
afsnijden en vastschroeven. Vervolgens de patroon in een in de
handel verkrijgbaar patronenpistool plaatsen en het 
afdichtmiddel zonder poriën en luchtbellen in de voeg spuiten.
Gladstrijken:
Het afdichtmiddel direct na het uitspuiten met een geschikt 
gereedschap glad strijken. Hiertoe geschikt gladstrijkmiddel
gebruiken, bijv. water waaraan een kleine hoeveelheid 
afwasmiddel of zeep is toegevoegd of PCI Glättmittel. Na het
gladstrijken bij afgeplakte voegranden kleefband onmiddellijk
lostrekken om losscheuren van de vormende huid te voorko-
men. Eventueel omhoog stekende afdichtmiddelranden direct
glad maken. Gladstrijkmiddelresten verwijderen. Het 
oppervlak van het afdichtmiddel dient net zo lang tegen 
water te worden beschermd, tot zich een stevige huid heeft
gevormd.
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Tijdens het uitharden komt azijnzuur vrij, dat na langere 
inwerking irritaties aan ogen, slijmvliezen en huid kan 
veroorzaken. Daarom werkruimten goed ventileren.
Reiniging
Vers, nog niet hard geworden kit kan met spiritus worden 
verwijderd. Hetzelfde geldt voor het reinigen van het gereed-
schap. In uitgeharde toestand kan de kit met geen enkel
oplosmiddel worden losgemaakt. Uitgehard afdichtmiddel
kan uitsluitend op mechanische wijze met behulp van geschikt
gereedschap (bijv. met een mes) of met behulp van een silico-
nenverwijderaar worden verwijderd. De uithardingssnelheid
is afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid en de
dwarsdoorsnede van de voeg. Bij een lage temperatuur, 
geringe luchtvochtigheid en grote dwarsdoorsneden moet 
rekening worden gehouden met langere uithardingstijden.
Het product is overschilderbaar met in de handel verkrijgbare
verf-, lak- en beitsproducten conform DIN 52452. Voor 
elastische voegen bij natuursteen wordt het gebruik van 
Ceresit CS 28 aanbevolen.
Veiligheid
Niet geschikt voor gebruik in combinatie met levensmiddelen,
drinkwaterreservoirs en aquaria. Biociden veilig gebruiken. 
Voorafgaand aan het gebruik altijd etiket en productinformatie
lezen. Voor duurzaam elastische voegafdichtingen bij hoge 
belasting, in het bijzonder bij chemische belasting en op 
ondergronden die hier niet vermeld worden, andere producten
gebruiken. Veiligheidsaanbevelingen en verwijderingsinstructies
vindt u in het desbetreffende veiligheidsgegevensblad.

Basis: Siliconenrubber

Temperatuurbestendigheid
(uitgehard): –60 °C tot +180 °C

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +40 °C

Huidvormingstijd
(23 °C / 50 % RLV): Ca. 5 minuten

Uithardingssnelheid
(23 °C, 50 % RLV 
dwarsdoorsnede
20 x 10 mm): ca. 2 mm in 24 uur

Standvermogen
(EN ISO 7390):

Niet vloeiend

Dichtheid
(EN ISO 2811-1): Ca. 1,02 g/ml

Shore A-hardheid
(DIN 53505): Ca. 25

Rekspanningswaarde bij 100 %
(EN ISO 8339-A): ≤ 0,3 N/mm²

Volumeverandering
(EN ISO 10563): ≤ 10 %

Toegestane uitzetting 
(opgave van fabrikant): 25 %

Maximale voegbreedte: 30 mm

Verbruik: Verbruik is als indicatie te 
berekenen voor driehoekvoeg
0,5 x voegbreedte (mm) x
voegdiepte(mm) = ml per
strekkende meter.
voor vierkante voeg
voegbreedte(mm) x
voegdiepte(mm) =
ml per strekkende meter.

Opslag: goed afgesloten, koel en droog
ca. 18 maanden, aangebroken
kokers snel verder verbruiken

Verpakking: 300 ml koker

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BASF Nederland B.V. Construction Chemicals
Karolusstraat 2, 4903 RJ; Postbus 132, 4900 AC
Oosterhout  (N.Br.)
T (algemeen) +31 162 47 66 88
T (bestellingen) +31 162 47 66 62
F +31 162 42 96 94 Mail: PCI-Ceresit@basf.com

De werkomstandigheden in de bouw en de toepassingsmogelijkheden van onze producten kunnen ver uiteenlopen. In de productinformatie kunnen
wij slechts algemene verwerkingsrichtlijnen geven. Deze komen overeen met onze huidige stand van kennis. De verwerker is verplicht de
 geschiktheid en toepassingsmogelijkheid voor het gewenste doel te controleren. Voor toepassingen die niet in de productinformatie staan onder het
onderdeel “Toepassingsgebied” dient de verwerker een technisch advies bij PCI  Augsburg (hierna te noemen “PCI”) c.q. BASF Nederland B.V.
(agent van PCI) (hierna te noemen “BASF”) te vragen. Als de verwerker het product gebruikt voor een toepassing die niet in de productinformatie
wordt vermeld en hij ook geen technisch advies bij PCI c.q. BASF vraagt, is hij verantwoordelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade. Alle
in dit document opgenomen beschrijvingen, tekeningen, foto’s, cijfers, verhoudingen, gewichten e.d. kunnen veranderen zonder dat dit vooraf wordt
aangekondigd en geven niet de contractueel vastgestelde kwaliteit van het product weer. De ontvanger van onze producten is verantwoordelijk voor
het naleven van eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving. De vermelding van handelsnamen van andere bedrijven is geen aanbeveling
en sluit het gebruik van gelijksoortige producten niet uit. Onze informatie beschrijft slechts de aard en toepassing van onze producten en diensten
en omvat geen garantie. Wij zijn voor onvolledige of onjuiste gegevens in ons informatiemateriaal alleen bij grove nalatigheid (opzet of grove
schuld) verantwoordelijk; eventuele aanspraken uit de productaansprakelijkheidswet blijven van toepassing. 

www.Ceresit.nl

LET OP

1292,0370

PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11 

D-86159 Augsburg 

DE0557/01

Ceresit CS 25 (DE0557/01)
 Sanitärsilicon HQ
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EN 15651-3:2012
Sealants for non-structural use in joints
in buildings and pedestrian walkways

EN 15651-3  Type S
Sealants for sanitary joints, Class XS1

Conditioning: Method A
Substrate: glass without Primer

Reaction to fire  Class E
Release of chemicals dangerous
to the environment and health Evaluated
Resistance to flow ≤ 3 mm
Loss of volume ≤ 20 %
Tensile properties at maintained 
extension after immersion  Pass
in water at 23 °C
Microbiological growth 0
Durability Pass


