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TEKNISK DATABLAD

Seal & Bond Flex-Sil
DEN FLYDENDE PAKNING

Den rigtige pakning i enhver form til rådighed på få minutter.

Begrænser lagerbeholdningen og forhindrer forældede pakninger.

Udfylder ujævnheder og mellemrum.

Skaber straks vand- og lufttætte samlinger.

Modstår kemikalier og høje tryk op til 360 kg/cm².

Forbliver fleksibel og stabil ved både høje og lave temperaturer.

Nem demontering.

Kan leveres i såvel en handy aerosol som i en patron.

Kan anvendes på både horisontale og vertikale overflader.

Produkt [SBF]

Karakteristika

Seal & Bond Flex-Sil er en modificeret, fugthærdende silikonepasta af 
eddikesyretypen med fremragende klæbeevner på vidt forskellige 
materialer.
Seal & Bond Flex-Sil har en høj elasticitet samt enestående kemisk og 
temperaturmæssig resistens.
Seal & Bond Flex-Sil aerosol kan påføres direkte uden brug af 
værktøj.
Seal & Bond Flex-Sil klæber til: stål, aluminium, galvaniseret stål, 
kobber, messing, lak, glas, keramik og diverse syntetiske materialer.

Anvendelsesomrader

• forsegling af: maskin- og motorkomponenter, 
skruegevindforbindelser, flangeforbindelser, luftkanaler, ind- og 
udførselsmanifolder, kompressorer, pumper, turbiner, 
transmissioner, benzin- og vandpumper, motorhuse og 
ventilhusdæksler, kølesystemer, varmevekslere, oliefyr, 
udledningssystemer,...

• isolering og fugtsikring af elektriske kontakter på trækkrogudtag
• forsegling af samlinger mellem pladematerialer
• forsegling af vandlækager på baglygter og karosserisamlinger§§• 

forhindrer korrosion ved montering af antenner, alarmsystemer, 
stålpladekonstruktioner,...

Emballage

Seal & Bond Flex-Sil sort - presspack 202ml 573206375

Seal & Bond Flex-Sil rød - presspack 202ml 574206375

Seal & Bond Flex-Sil sort - patron 310ml 573106375

Seal & Bond Flex-Sil rød - patron 310ml 574106375

Tekniske info

• Basis: polysiloxaner.
• Hindedærdning: 5 min. ved 23°C og 50% R.H.
• Total hærdning: 2 mm/24t ved 23°C og 50% R.H.
• Brudforlængelse: 500% ISO 8339.
• Temperaturresistens: Seal & Bond Flex-Sil black: 

-60°C til +205°C (topper ved +260°C) Seal & Bond 
Flex-Sil red : -60°C til +270°C (topper ved 
+330°C).

• Trykstyrke: 360 kg/cm².
• Arbejdstemperatur: +5°C til +40°C.
• Krympning: Nihil DIN 52451.
• Opbevaring: 2 år, tørt, køligt og frostsikkert.
• Sikkerhedsforanstaltninger: se 

sikkerhedsdatabladet.
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Anvendelse

For at opnå en optimal hæftning, skal overfladerne være fri for korrosin og fedt.

• forhindrer galvanisering
• klæbning af lette genstande på ikke-porøse overflader
• Seal & Bond Flex-Sil er resistent over for: olie, fedt, smøremidler, 

benzin, petroleum, transmissions- og bremsevæsker, vand, damp, 
frostvæsker, fyringsolie, alkali, saltvandsopløsninger, lette syrer (op 
til 20 %), glycol, fluor-klor-methan, butan,...


