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TECHNISCHE FICHE

Seal & Bond MS 32 
Isolation
ISOLERENDE BOUWKIT

Lijmen en afdichten in de passieve woningbouw.

Thermisch isolerend en waterafstotend.

Geluids- en vibratie absorberend.

Product [MS32]

Karakteristieken

Kit gebaseerd op MS polymeren met een gesloten celstructuur 
waardoor geen vocht wordt opgenomen. Seal & Bond MS 32 
Isolation is isocyanaatvrij, oplosmiddelvrij en siliconenvrij , met een 
vochtuithardende, geurloze en neutrale polymerisatie. Seal & Bond  
MS 32 Isolation is een lichtgewicht isolatie lijm/afdichting door zijn 
zeer lage dichtheid van 0,4 g / cm³. Seal & Bond MS 32 Isolation 
wordt gebruikt als in combinatie met een afdichting of verlijming een 
thermische isolatie en een geluids-en / of vibratie-absorptie moet 
worden bekomen.

Toepassingen

• Absorberen van vibraties van bewegende elementen zoals 
ventilatie, airco’s, luchtkanalisering, warmtepompen, ...

• Elastisch afdichten van isolatie, platen, ... .
• Onder vensterbanken, rolluikkasten, deuren, ... .
• Voor hoekbevestiging en afwerking van PU isolatieplaten, 

voorkomt condenspenetratie.

Verpakking

Seal & Bond MS 32 Isolation - worst 600ml 533828000

Technische Eigenschappen

• Basis: MS polymeren.
• Kleur: wit.
• Geur: neutraal.
• Chemische bestendigheid: goed: water, 

alifatische oplosmiddelen, oliën, vetten, verdunde 
anorganische zuren en logen; matig: esters, 
ketonen en aromaten; niet bestand tegen 
geconcentreerde zuren en gechloreerde 
koolwaterstoffen.

• Shore-A-hardheid (DIN 53505): 32 na 3 weken bij 
23°C / 50% H.R.

• Modulus bij 100% rek (DIN 53504 S2) ≥ 0,8 N/
mm² en 23°C.

• Rek bij breuk (DIN 53504 S2) ≥ 100%.
• Treksterkte (DIN 53504 S2) ≥ 1,0 N/mm².
• Capaciteit van warmtegeleiding 0,063 W / mK.
• Uitharding na 24 uren: ≥ 3,5 mm bij 23°C / 50% 

R.V.
• Uitharding na 48 uren : ≥ 5,5 mm bij 23°C / 50% 

R.V.
• Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +40 °C.
• Temperatuurbestendigheid: van -40°C tot +80°C.
• Houdbaarheid in gesloten verpakking: 12 

maanden, koel, droog en vorstvrij.
• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de 

veiligheidsfiche te raadplegen.
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Gebruik

• Aanbrengen op zuivere en stabiele ondergrond, indien nodig reinigen met Safety Clean en/of Multifoam.
• Op moeilijke synthetische materialen is het gebruik van Seal & Bond Special Primer of Special Primer PPE aanbevolen. 
• Is overschilderbaar, indien twijfel aan de verf eerst testen.


