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TECHNISCHE FICHE

Seal & Bond MS 40 
Trans
DE GLASHELDERE AFDICHTINGS- EN VERLIJMINGSKIT VOOR ELK INTERIEUR

Transparant afdichten zowel op droge als vochtige ondergrond.

Supersnel overschilderbaar met de meeste solvent- en watergedragen lakken.

Vrij van oplosmiddelen en isocyanaten.

Geen doorbloeding op natuursteen.

Goed schimmel- en bacteriebestendig.

Sterke, elastische verlijming (22 kg/cm²).

Product

Karakteristieken

Seal & Bond MS 40 Trans is een krachtige transparante afdichtingskit 
op basis van hybride MS-polymeren. Seal & Bond MS 40 Trans is een 
ideale afdichtingskit met goede verlijmingseigenschappen op de 
meeste bouwmaterialen. Seal & Bond MS 40 Trans is goed 
schimmel¬en bacteriebestendig. Seal & Bond MS 40 Trans bloedt 
niet door op natuursteen en kan aangebracht worden op natte 
ondergrond.

Toepassingen

• Het ideale transparante, elastische verlijmings- en 
afdichtingsproduct voor gebruik in badkamer, keuken en 
interieurbouw.

• Heeft een sterke hechting op de meeste materialen zoals 
natuursteen, baksteen, beton, keramiek, email, acrylaat, porselein, 
lak, metalen, zacht en hard hout (uitgezonderd PP, PE, PTFE en 
bitumen). Veilig op natuursteen, bloedt niet door.

• Ideaal voor spiegels, tast de zilverlaag niet aan.

Technische Eigenschappen

• Verspuitbaarheid: 5 bar / 3 mm / 23°C 160 g/ 
min.

• Huidvorming: 23°C 50% R.V. 5 minuten.
• Kleefvrij: 23°C 50% R.V. 40 minuten.
• Doorharding: 23°C 50% R.V.

24u - 4mm
48u - 5mm
72u - 8mm

• Max. toelaatbare vervorming: 20% (volgens ISO 
9046).

• Dilatatievoegen: ISO 11600 F 20% HM E.
• Hardheid - DIN 53505:40 Shore A.
• Treksterkte: 220 N/cm².
• Scheursterkte - DIN 53507: ca. 40N/cm².
• Thermische stabiliteit: -30°C tot +95°C.
• Piek: 155°C max. 30 min.
• Volumekrimp na uitharding: < 2%.
• Hechting: uitstekend op o.a. tegels, cement, 

natuursteen, hout, beton, aluminium.
• Op PP, PE, PTFE en bitumen is geen hechting 

verzekerd.
• Rek bij breuk - DIN 53504: > 350%.
• Kleurvastheid: kleurverandering kan ontstaan 

door externe omstandigheden.
• Overschilderbaar: OK met de meeste solventen 

en watergedragen lakken.
• Verwerkingstemperatuur: van +5°C tot +40°C.
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Gebruik

• Aanbrengen op zuivere ondergrond, indien nodig reinigen met Safety Clean en/of Multifoam.
• Niet uitgeharde restanten verwijderen met Safety Clean.
Kan verkleuren door UV-licht, lakken, solventen, ... . Als gevolg van de grote verscheidenheid van verschillende kunststoffen en 
samenstellingen, evenals materialen die gevoelig zijn voor spanningscorrosie, worden voorafgaande testen aanbevolen. Hechting 
op PP, PE, PTFE of ondergronden die deze grondstoffen bevatten eerst testen.
Vanwege de verscheidenheid aan lakken en verven op de markt, wordt testen aanbevolen. Het gebruik van producten op basis 
van alkydharsen kan het droogproces vertragen.
 

Verpakking

Seal & Bond MS 40 Trans - patroon 310ml 539596000

• Chemische bestendigheid:
goed: water, zeewater, alifatische 
oplosmiddelen, oliën, vetten, verdunde 
organische zuren, logen.
matig: esters, ketonen, aromaten.
slecht: geconcentreerde zuren, gechloreerde 
solventen, zwembadwater.

• Drukbestendigheid (ISO 11432): 0,84 N/mm².
• Houdbaarheid: 12 maanden in gesloten, originele 

verpakking, droog en koel bewaren.
• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de 

veiligheidsfiche te raadplegen.
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