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SEALER SPRAY       
LIJMEN EN KITTEN 

 Bevat geen isocyanaten en aromaten  

 Zeer snelle huidvorming en doordroging 

 Nat-in-nat overspuit baar (na 10 minuten) 

 Blijvend elastisch en scheurt niet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING: 
SEALER SPRAY is een aromavrije, verspuitbare 
carrosseriekit die door zijn unieke samenstelling en 
toepassingsmogelijkheden de fabrieksorigineel aan-
gebrachte naden en structuren op plaatdelen van vele 
voertuigen kan nabootsen. Door zijn unieke  
samenstelling biedt de Sealer Spray een zeer 
nauwkeurige verwerking zonder over spray . Bovendien 
is sealer spray al na 10 minuten nat-in-nat over 
spuitbaar.  Sealer Spray is isocyanaatvrij en blijvend 
elastisch. Het product krimpt niet en door zijn 
uitstekende hechting geeft het ook een goede 
bescherming aan de ondergrond. 
 
TOEPASSINGEN: 
Automotive: 
Sealer Spray is speciaal ontwikkeld om naad-
afdichtingen in de automobielsector weer in de originele 
structuur te herstellen. Beschermt tegen mechanische 
en corrosieve beschadigingen. Vermindert de 
geluidsoverdracht in geval van akoestische vibraties. 
Goed verdraagzaam met de gangbare autoreparatie-
lakken 
 
Bouw: 
De Sealer Spray HS word gebruikt voor het Sealer Spray 
systeem.  Het systeem is bedoelt om diverse 
ondergronden waterdicht te maken. Denk aan 
inloopdouches (zowel vloer als wanden), wanden rond 
een douchebak, ruimtes waar veel met water wordt 
gewerkt. Voor meer info kan je kijken bij de systemen. 
Douche verdichting systeem / Sealer Spray systeem. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING: 
Op schone, vet- en stofvrije ondergronden (eventuele 

loszittende delen verwijderen) kan zonder toepassing 

van een primer een goede hechting worden verkregen 

op verfsystemen, metalen, glas, keramische tegels en 

diverse soorten kunststoffen. Door de grote diversiteit 

aan ondergronden verdient het echter aanbeveling 

vooraf een hechtproef te nemen 
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SPECIFICATIES: 
 
Base       HYBRID 
Dichtheid      g / ml 1.56 
Huidvormingstijd     Min. 23 °C / 55% RH 16 
Harden na 24 uur     Min. 23 °C / 55% RH ± 2 
Krimpen      Nul 
Toegestane vervorming   % 25 
Temperatuur bestendigheid 
na volledige uitharding     - 40 °C / + 100 °C 
Mechanische waarden      Film 2 mm 
Hardheid Shore A      DIN 53505    40 
Modulus 100% MPa      DIN 53504        0,75 
Treksterkte MPa      DIN 53504    1,20 
Verlenging bij breuk %      DIN 53504    400 
 
SHELFLIFE:  
Bewaren in goed gesloten originele verpakking, op een 
koele en droge plaats tussen + 5 °C en + 25 °C tot 15 
maanden na productiedatum. Vorstbestendig tot - 15 °C 
tijdens transport 
 
APPLICATIE VOORWAARDEN: 
Verwerkingstemperatuur + 5 °C tot + 40 °C. De 
oppervlakken moeten droog, schoon en stevig zijn. Over 
het algemeen hecht Sealer Spray zonder het gebruik van 
een primer perfect aan verschillende ondergronden 
zoals glas, geglazuurde oppervlakken, email, 
geanodiseerd aluminium, geverfd hout en meerdere 
kunststoffen 


