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SEAL-all® xt 8

Krachtige elastische lijmkit
en constructieve voegkit

Eigenschappen
Gebruiksklare lijm- en voegkit (MS POLYMEER) voor allerhande bouw- en
constructietoepassingen.
-- Zeer goede hechtingseigenschappen op alle materialen (behalve PE en PP)
zonder primer
-- Verlijmen en afdichten met 1 product
-- Blijvend flexibele hechting
-- Hoge UV- en schimmelbestendigheid
-- Krimpvrije uitharding
-- Kleeft ook op een natte ondergrond en onder water
-- Toepasbaar binnen en buiten
-- Snelle uitharding
-- Zeer goede verwerkbaarheid

+40°

+5°

TECHNISCHE parameters
Verspuitbaarheid:
5bar/3mm/23°C
Huidvorming:
23°C 50% R.V.
Kleefvrij: 		
23°C 50% R.V.
Doorharding:
23°C 50% R.V.
24h
				48h
				72h
				96h
Volumekrimp na uitharding
Hardheid 		
DIN 53505
Treksterkte
Scheursterkte
DIN 53507
Thermische stabiliteit
Piek 155°C
Rek bij breuk
DIN 53504
Bevat geen isocyanaten

140g/min
8 minuten
25 minuten
3,9 mm
5,1 mm
5,9 mm
6,7 mm
<3%
58 shore A
2,61 N/mm²
73 N/cm
-30°C tot 95°C
max 30 minuten
> 350%
niet giftig; reukloos
Zeewater- en chloorbestendig
Weerstaat trillingen

Bevat Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate, N-(3-(trimethoxysilyl)
propyl)etyleendiamine, N-[3-(dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylenediamine,
dioctyltinbis(acetylacetonate). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Uitharding

Verbruik

Verpakking

3 mm per 24 h

Voegen van 10 x 10 mm ± 3 lopende meter per koker
Voegen van 5 x 5 mm ± 12 lopende meter per koker

12 kokers van 290 ml per karton

Kleur

Verwerkingstijd

Gebruikstemperatuur

Grijs, wit, zwart en transparant

Huidvorming na ± 8 minuten

+ 5°C tot + 40°C

SEAL-ALL® XT 8
Toepassingen

Gebruiksaanwijzing

-- Voor het verlijmen en afdichten van metalen, kunststoffen, tegels, beton,
glas en hout.
-- Voor de tegelzetter, schrijnwerker, sanitaire installateur, dakwerker en
monteur.
-- Verlijmen van spiegels.
-- Verlijmen en afdichten van vette houtsoorten zoals teak.
-- Verlijmen van zink, aluminium en lood.
-- Verlijmen op polystyreen en PVC.
-- Ook voor moeilijke toepassingen zoals het verlijmen van gepoedercoat
metaal, polycarbonaat, epdm rubber, roofing, en verlijmingen onder water
uitermate geschikt.
-- Geschikt voor het afkitten van natuursteen zonder vlekvorming.
-- Geschikt voor contact met voedingswaren.
-- Ook geschikt voor toepassingen die nadien worden overschilderd (na
uitharding).
-------

Verpakking
Bewaring

Koker bij de aansluiting opensnijden en spuitmond monteren.
De gewenste opening aan de spuitmond afsnijden.
Gebruik een standaard siliconenpistool of pneumatisch kitpistool.
Aanbrengen op een zuivere en vetvrije ondergrond.
Bij verlijmen van spiegels, lijmbanen verticaal aanbrengen.
Voor het gladstrijken van voegen kan een alcoholoplossing gebruikt
worden.

-- 1 koker is 290 ml
-- 12 kokers per doos
-- Minimum 12 maanden in de ongeopende verpakking onder normale
klimatologische omstandigheden.
-- Droog en vorstvrij bewaren.

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan
voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie
dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze
producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig
opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze “Technische
Dienst”. Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279.
BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF is EN ISO 9001 gecertificeerd.Certificaat: BE 04/01432
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