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TECHNISCHE FICHE

Seal & Bond 
Sealtrans Ramen en 
Deuren
FLEXIBELE, DECORATIEVE KIT

Elastisch verlijmen en afdichten.

Bevat geen weekmakers.

Product [STS R&D]

Karakteristieken

Kunstrubber polymeer op basis van gepigmenteerde siloxanen met 
een goede hechting op metaal, aluminium, galvanisatie, polyester, 
hout, betonplex, glas, de meeste rubbers en kunststoffen, 
natuursteen (bloedt niet door), baksteen, beton, acrylaat, keramiek, 
zowel onderling als in combinatie. Goede hechting op gelakte of 
gepoedercoate oppervlakken. In tegenstelling tot vorige generaties 
siliconen bevat Sealtrans geen gekende giftige of schadelijke stoffen 
en is volledig MEKO-vrij.

Technische Eigenschappen

• Basis: neutrale silicone.
• Geur: neutraal.
• Shore-A hardheid (DIN 53505): 

24.                                                                           
• Elasticiteitsmodulus bij 100% rek (DIN53504): 

0,37 N/mm².                                  
• Rek bij breuk (DIN 53504): 900%.         

                                                                         
• Elastisch vormherstel: >70%.
• Treksterkte (DIN53504): 1,40 N/mm².
• Bewegingsvermogen: 25%.
• Consistentie (ISO 7390): stabiel tot <2mm.
• Uitharding: door contact met luchtvochtigheid.
• Toepassingstemperatuur: tussen +5°C +40°C.
• Huidvorming ( bij 23°C en 55% R.V.): 20-25 

min.                                                 
• Doorharding (bij 23°C en 55%R.V.): 3 mm op 

24u.                                                     
• Krimp (DIN EN ISO 10563): 0%.
• Overschilderbaar: niet.
• Densiteit bij 23° en 50% R.V. 1,03 g/ml.
• Temperatuurbestendigheid (na volledige 

uitharding): van -60°C tot +155°C (piek tot 
+180°C).

• Vorstbestendigheid: tot -15°C tijdens transport.
• Houdbaarheid: 18 maanden in gesloten, originele 

verpakking, koel en droog .                 
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Gebruik

• Aanbrengen op zuivere en droge ondergronden, boven 5°C. 
• Naden afwerken met Novatio Seal & Bond Finisher. Gebruik Seal & Bond Special Primer op PE, PP, Teflon en polyolefine. Niet 

overschilderbaar.

Verpakking

Seal & Bond Sealtrans Ramen en Deuren zwart - 
patroon 310ml 539016116

Seal & Bond Sealtrans transparant Ramen en 
Deuren - patroon 310ml 539096116

• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de 
veiligheidsfiche te raadplegen.

 
 
 


