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TEKNISK DATABLAD

Seal & Bond Sil 25
FLAMMEHÆMMENDE FUGEMASSE MED HØJ RESISTENS OVER FOR KEMIKALIER OG 
SVAMP

Brandklasse F 90 officielt testet i henhold til DIN 4102-2:1997-09.

Testet af IBMB - Institut fur Baustoffe Massivbau und Brandschutz.

Høj kemisk resistens.

Kan anvendes til forsegling af ekspansionsfuger, samlinger, revner og 
åbninger,...på en konstruktiv og fleksibel måde.

Klæbeevne 10 kg/cm².

Klæber perfekt til mange overflader som metal, keramik, fliser, rustfrit stål, glas, 
træ,... uden primer.

Bakterie- og svampedræbende.

Nærmest duftløs.

Produkt [SIL25]

Karakteristika

Seal & Bond Sil 25 er et flammehæmmende enkeltkomponent 
silikonetætningsmiddel, som hærder ved fugtighed, med en 
brandresistensklasse på F90 i henhold til DIN 4102-2:1977-09, testet 
af IBMB - Institut fur Baustoffe, Massivbau und Brandschutz.
Seal & Bond Sil 25 har en neutral§§ærdeprocedure og er praktisk 
talt duftløs.
Seal & Bond Sil 25 kan anvendes til tætning af ekspansionsfuger, 
samlinger, revner og åbninger,... på en konstruktiv og fleksibel måde.
Seal & Bond Sil 25 er resistent over for svamp, UV lys og vejrlig

Anvendelsesomrader

• fleksibel masse til samling, limning og tætning - med 
brandhæmmende egenskaber

• på grund af den høje kemiske resistens er det muligt at anvende 
produktet, hvor det permanent udsættes for vand og fugtighed 
som f.eks. swimming pools, jacuzzi, baderum, air conditions, 
køkken,...

Tekniske info

• Massefylde: ca 1.4 kg/dm³.
• Shore A hårdhed: ca 19 til 25.
• Konsistens: tixotropisk - fast i samlinger op til 40 

mm bredde.
• Hindedannelse ved 23°C og 50 % R.H.: 8 

minutter.
• Hærdning ved  23°C og 50% R.H. 2.5 mm efter 24 

timer - 4 mm efter 48 timer.
• Trækstyrke 100 % forlængelse:  0.3 til 0.4 N/cm².
• Klæbeevne: > 10kg/cm².
• Temperaturresistens: -40°C til +150°C.
• Farve: grå og hvid.
• Kemisk resistens: resistent over for vand, 

havvand, svage syrer, olier, fedt, §§ ethylalkohol, 
isopropanol, klorin, acetone, hydaulikolie, 
myresyre 10%, hydrokloridsyre 10%, svovlsyre 
25%, fosforsyre 5%, ammoniak 25%, mættet 
natriumchlorid, kaustisk soda 15%, kalium 
hydroxid 15%, mættet natriumchlorid, 
ammoniumchlorid 50%;

• ikke resistent over for koncentrerede syrer.
• Maling: kan ikke males.
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Anvendelse

Emballage

Seal & Bond Sil 25 grå - patron 310ml 540306375

• Opbevaring: 18 måneder, tørt, køligt og 
frostsikkert.

• Sikkerhedsforanstaltninger: se 
sikkerhedsdatabladet.


