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TECHNISCHE FICHE

Seal & Bond Sil 25
ELASTISCHE VLAMVERTRAGENDE SILICONENKIT

Brandweerstandsklasse F90 officieel getest volgens DIN 4102-2/1997-09.

Getest door IBMB - Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz.

Hoge chemische bestendigheid.
Elastisch afdichten van uitzetvoegen, andere voegen, naden, barsten, 
doorgangen, ...
Hechting > 10 kg/cm².

Perfecte hechting op vele bouwmaterialen -ook zonder primer.

Bacterie- en schimmelbestendig.

Praktisch reukloos.

Product [SIL25]

Karakteristieken

Seal & Bond Sil 25 is een vlamvertragende ééncomponent 
vochthardende siliconenkit met een brandweerstandsklasse F90 
volgens DIN 4102-2:1997-09, getest door IBMB - Institut für 
Baustoffe, Massivbau und Brandschutz. Seal & Bond Sil 25 kent een 
neutraal hardingsprocédé en is praktisch reukloos. Seal & Bond Sil 
25 is geschikt voor het bouwtechnisch en elastisch dichten van 
uitzetvoegen, naden, barsten en doorgangen. Seal & Bond Sil 25 is 
schimmel, UV- en weer-bestendig.

Toepassingen

• veelzijdige naad-, kleef- en dichtingsmassa met brandvertragende 
eigenschappen (F90)

• door zijn hoog chemische bestendigheid is deze eveneens 
geschikt voor permanente water- en vochtbelasting zoals 
zwembaden, jacuzzi, douche- en badkamerapplicaties 
airconditioningssystemen, keukenbouw,...

Verpakking

Seal & Bond Sil 25 wit - patroon 310ml 540206000

Technische Eigenschappen

• Densiteit: ca 1.4 kg/dm³.
• Shore A hardheid: ca 19 a 25.
• Consistentie: thixotroop.
• Standvast in voegen tot 40 mm breedte.
• Huidvorming bij 23°C en 50% R.V: 8 minuten.
• Harding bij 23°C en 50% R.V:

na 24u: 2.5 mm
na 48u: 4 mm

• Module bij rek van 100%: 0.3 a 0.4 N/mm².
• Hechting: > 10kg/cm².
• Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +150°C.
• Kleuren: grijs en wit.
• Chemische weerstand: bestand tegen water, 

zeewater, zachte oplosmiddelen, oliën, vetten, 
eveneens tegen ethylalcohol, isopropanol, chloor, 
aceton, hydraulische olie, mierenzuur 10%, 
zoutzuur 10%, zwavelzuur 25%, fosforzuur 5%, 
amoniak 25%, calciumchloride verzadigd, 
natronloog 15%, kaliumhydroxide 15%, 
natriumchloride verzadigd, ammoniumsulfaat 
50%.

• Niet bestand tegen geconcentreerde zuren.
• Niet overschilderbaar.
• Houdbaarheid: 18 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de 

veiligheidsfiche te raadplegen.
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Gebruik

• Aanbrengen op zuiver en droog oppervlak, indien nodig reingen met Safety Clean en/of Multifoam.
Novatio Fixapox als primer verbetert de hechting op moeilijke ondergronden.
Verwerkingstemperatuur: van + 5°C tot + 40°C. 

Seal & Bond Sil 25 grijs - patroon 310ml 540306000


