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TECHNISCHE FICHE

Carseal Spray
VERSPUITBARE HYBRIDE POLYMEREN VOOR AFDICHTING VAN CARROSSERIENADEN

Hardt snel uit door luchtvochtigheid.

Bevat geen isocyanaten en minder dan 8% alifatisch oplosmiddel.

Uitstekend overschilderbaar met autolakken, zelfs nat in nat.
Perfecte hechting op staal, gegalvaniseerd staal, aluminium, hout, primer en 
lak.
Unieke sterkte door hoog polymeergehalte en weinig vulstoffen.

Vormt na droging een flexibele, taaie en krasbestendige laag.
Evenaart alle "eerste montage"- structuren met behulp van Novatio 
Mastergun.
Goede UV-bestendigheid.

Gebruik

• Aanbrengen op zuivere ondergrond.
• Borstelen of tamponneren naar wens.
Met structuurpistool (Novatio Mastergun).

Product [CSS]

Karakteristieken

Carseal Spray is een unieke verspuitbare nadenkit op basis van 
hoogwaardige hybride polymeren. Carseal Spray is blijvend flexibel 
en droogt onder invloed van luchtvochtigheid, zonder vrijgave van 
isocyanaten. Carseal Spray kan snel overschilderd worden zelfs nat 
in nat. Carseal Spray bevat geen oplosmiddellen en is hierdoor 
ook veilig te gebruiken op piepschuim.

Toepassingen

• beschermen van bodemplaten en drempels in de originele look
• verlijmen van aluminium op glas, aluminium op hout
• beschermen van batterijbakken
• overgang maken tussen 2 verschillende onderdelen
• als geluidsisolatie van o.a. motor- en machineruimtes, ... .

Verpakking

Carseal Spray beige - patroon 290 ml 536510000

Carseal Spray zwart - patroon 290 ml 536520000

Technische Eigenschappen

• Vorm: elastisch.
• Soortelijk gewicht: 1,38.
• Viscositeit: verspuitbare pasta.
• Huidvorming: 20 min. bij 23°C - 50% R.V.
• Doorharding: 3 mm op 24 uren, 5 mm op 48 

uren - 23°C - 50% R.V.
• Hardheid shore A: 45.
• Rek bij breuk: 450 %.
• Treksterkte: 7 N/mm².
• Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +90°C 

kortstondig: +140°C.
• Verwerkingstemperatuur: van +5°C tot +40°C.
• Kleur: beige en zwart.
• Houdbaarheid: 12 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de 

veiligheidsfiche te raadplegen.
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• Op voorbereid patroon de aangepaste spuitmond monteren en in het pistool plaatsen.
• Luchtdruk regelen naargelang de gewenste hoeveelheid product.
Overtollig product verwijderen met Safety Clean.
Na snelle huidvorming direct overschilderbaar. 


