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Meer informatie over onze kitten?
Neem contact op via verkoop@belned.nl.

U kunt ook bellen naar +31 (0)162 576 576.

Mega kitten zijn beschikbaar 
voor vrijwel elke ondergrond en afwerking 

en kunnen veelal worden besteld als worst en koker.

VENTISTONE

ONS ASSORTIMENT

Belned heeft een ruim assortiment kitten voor specialistisch gebruik. 
Met diverse acrylaat kitten, siliconen kitten, hybride kitten en adhesive kitten bieden we een passende kit 

voor elke toepassing. Voor de meest voorkomende toepassingen hebben we een selectie van 
kwaliteitskitten gemaakt, die we uitbrengen onder ons eigen Mega-label.

BELNED KITTEN
Wanneer het echt dicht moet zijn

Megacryl Exterior

MegaCryl Exterior is een direct regenbestendige, subliem overschilder-
bare en hoogwaardige afdichtingskit, vul- en reparatiemiddel, specifiek 
voor buitengebruik.

Mega Allround

MegaAllround is een niet overschilderbare veelzijdige neutrale silico-
nenkit voor het afdichten van constructie- en beglazingsvoegen. Een 
allround siliconenkit voor de professional met hoge eisen.

Megastrong

Een hoogwaardige en  ijzersterke 1-component lijmkit met zeer hoge 
aanvangshechting op basis van MS polymeer. Hierdoor is ondersteunen 
van de lijmverbinding in de regel niet meer nodig. 

PU Gunfoam Low Expansion

Een duurzaam en snel uithardend één component isolatie- en montage-
schuim ontwikkeld voor het afdichten en vullen van voegen, naden en 
aansluitingen van steenachtige bouwdelen. Het schuim hardt uit onder 
invloed van vocht uit de lucht en uit de ondergrond.  

PU Foam Construction

Isolatie- en montageschuim voor het monteren van houten kozijnen, 
 opvullen van voegen bij ramen, kozijnen en kasten voor rolluiken, 
isoleren en ook vullen van muurdoorboringen en andere niet afgesloten 
holtes. Vers schuim zet nog 100 tot 150% uit. 

Megaflex Pro

Een hoogwaardige, professionele en universeel 
overschilderbare afdichtingskit op basis van 
 hybride technologie. 

Geschikt voor beglazings- en aansluitvoegen en 
voegen bij raam- en deuromtrekken en voor top- 
en hielafdichting in beglazingssytemen volgens 
NPR 3577. Het product is vrijwel reukloos en vrij 
van isocyanaten, siliconen en oplosmiddelen. 

Na het aanbrengen reageert de kit met het 
vocht uit de lucht en vormt een duurzaam rubber. 
Overschilderbaar met zowel alkydhars verven 
en beitsen als watergedragen verven. 

Megacryl Interior

MegaCryl Interior is een hoogwaardige, professionele en universeel 
 overschilderbare afdichtingskit, vul- en reparatiemiddel, op basis van 
acrylaat dispersie technologie.

Prefab Seal

Prefab Seal is een veelzijdige en professionele afdichtingskit op basis 
van oxim/alcoxy vernettende siliconen (neutraal/zuurvrij systeem), die 
onder invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch 
blijvend rubber.  

Megaseal Xtra

Megaseal Xtra is een beperkt overschilderbare, droog afmesbare 1-com-
ponent siliconenpolymeerkit voor het afdichten van beglazingsvoegen. In 
het algemeen hecht Megaseal Xtra perfect op vele bouwmaterialen zoals 
glas, geglazuurde oppervlaktes, email,  geanodiseerd aluminium, gelakt 
hout en diverse kunststoffen.  

Megafix 302

Een overschilderbare hoogwaardige, professionele en universele 
 afdichtingskit en constructie- of montagelijm op basis van MSP/Hybride 
Kaneka technologie. 

PU Gunfoam Flex

Een montage-en dichtingschuim speciaal ontwikkeld voor gebruik met 
een montagepistool. Geschikt voor het vullen van voegen rond ramen en 
rol luiken, bevestigen van deurkozijnen in hout en het isoleren van holle 
ruimtes.

PU Foam Fire Protect

Een duurzaam vlam- en brandvertragend 1K. isolatie- en montageschuim, 
speciaal ontwikkeld voor vlam- en brandvertragende voegafdichting tus-
sen diverse bouwdelen. Deze bus is geschikt voor pistool en handmatig 
gebruik.

BESTEL VIA SHOP.BELNED.NL

ONZE KITTEN

T +31 (0)162 57 65 76 
verkoop@belned.nl
www.belned.nl

T +32 (0)11 525 880 
sales@belned.be
www.belned.be
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Ventistone® 
steenvezelprofiel 

en dorpelafdekker.

Ventistone® 
lijmverbinding.

De ruimte onder 
het steenvezelprofiel 
helpt het kozijn snel 
te drogen.

Het steenvezelprofiel dient 
ook als waterkering.

Steenvezelprofiel 
afwerken met 

kitrand.

Kies met Ventistone® 
voor de uitstraling van  
hout met de sterkte en 
duurzaamheid van steen. 

MEGAFINISH / MEGACLEANPE-BAND


