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MULTI SEALER       
LIJMEN EN KITTEN 

• Duurzaam elastisch 

• Schuur- en slijpbaar na volledige uitharding 

• Goed UV-, weer- en schimmelbestendig 

• Uitstekende hechting op vochtige ondergronden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING : 
MULTI SEALER is een hoogwaardige, professionele en 
universele afdichtingskit en constructie- of montagelijm, 
op basis van hybride technologie, welke door 
luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch 
blijvend rubber. 
 
TOEPASSINGEN : 
Speciaal voor het universeel afdichten, lijmen en 
monteren van praktisch alle bouwmaterialen en 
bouwelementen op praktisch alle ondergronden. 
Universele voegkit voor aansluitingen tussen vele 
bouwelementen in vloer-, dak-, wand-, muur- en 
gevelconstructies. Multifunctionele montage 
/constructielijm voor verlijming en montage van vele 
bouwmaterialen in bouw en industrie. Uitermate geschikt 
voor afdichting van aansluitvoegen in sanitaire- en natte 
cellen, zoals badkamers en keukens. Uitstekend als 
beglazingskit voor topafdichting in veiligheidsglas. 
Ideaal voor afdichting, verlijming en montage van 
metaaldelen in de carrosserie-, container- en 
luchtkanalenbouw. Bijzonder geschikt voor verlijming van 
lateislabben en E.P.D.M. folies in dak-, gevel- en 
vijverconstructies. Uitzonderlijk toepasbaar als 
spiegellijm en voor het verlijmen en monteren van gevel- 
en decoratiepanelen. Perfect overschilderbaar 
afdichtings- en vulmateriaal voor aansluitvoegen, naden, 
kieren, gaten en scheuren. Reparatie lijmkit voor 
renovatie-, montage-, installatie- en herstel -
werkzaamheden in bouw en transportsector. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING : 
Verwerkingstemperatuur van +5°C tot +40°C. 
Ondergronden dienen schoon, droog en draagkrachtig te 
zijn. Ondergronden goed ontvetten. 
Multi Sealer hecht perfect op de meeste ondergronden 
zonder primer. Sterk poreuze (zuigende/open) 
ondergronden voorbehandelen. Wij adviseren vooraf een 
hechtingstest uit te voeren. 
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SPECIFICATIES : 
 
Basis:        MSP 
Standvermogen:  mm  ISO7390 <2 
Dichtheid:   g/ml    1,48 
Huidvormingstijd:  min  23°/C55%RV 10 
Doorharding na 24 uur: mm  23°/C55%RV 2-3  
Krimp:        nihil 
Toelaatbare vervorming: %    25   
Temperatuurbestendigheid  
na volledige uitharding: °C    -40/+100 
 
Mechanische waarden    2mm film 
Shore-A hardheid:    DIN53505 60 
Modulus 100%:   MPA  DIN53504 1,60 
Treksterkte:    MPA  DIN53504 2,70 
Rek bij breuk:   %  DIN53504 300   
 
Houdbaarheid:  
In ongeopende originele verpakking, koel en droog opslaan bij een opslagtemperatuur 
van +5°C tot +25°C, tot en met 12 maanden na productiedatum houdbaar. 
Vorstbestendig tot -15°C tijdens transport. 
 
Overschilderbaarheid: 
Multi Sealer is uitstekend overschilderbaar met water gedragen verfsystemen. Wij 
adviseren vooraf een verfverdraagzaamheidstest uit te voeren. Indien er wordt 
overgeschilderd (niet noodzakelijk) adviseren wij, voor een optimaal resultaat, de Multi 
Sealer en de aangrenzende delen binnen enkele dagen na applicatie eerst licht op 
te schuren met Scotch-Brite en daarna direct te overschilderen. 
 
Beperkingen:  
Niet geschikt voor continu waterbelasting. 
Niet geschikt voor PE, PP, PTFE, neopreen en bitumineuze 
ondergronden. Altijd vooraf een hechtingstest uitvoeren. 
Niet geschikt voor dilatatievoegen. 
 
Beschikbaar in: 
 

Artikelnummer: Kleur: Inhoud: 

3800 Wit 290 ML 

3805 Grijs 290 ML 

3810 Zwart 290 ML 

3820 Transparant 290 ML 

3755 Wit 600 ML 

3756 Grijs 600 ML 

3757 Zwart 600 ML 

 


