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TECHNISCHE FICHE

Seal & Bond 
Sealtrans
FLEXIBELE, DECORATIEVE AFDICHTINGSKIT

Veilig op natuursteen.

Glanzend, vuilafstotend en schimmel- en UV-bestendig.

Product [STS]

Karakteristieken

Seal & Bond Sealtrans is een veelzijdig kunstrubber polymeer voor 
blijvend elastische afdichting op basis van siloxanen. De variabele 
kleurpigmentatie en zijn transparantie zorgen voor een estetisch 
effect in afwerking van decoratieve elementen. Hecht zonder primer 
op de meeste materialen.

Toepassingen

• Is overal toepasbaar als elastische en esthetische voeg: 
interieurbouw, veranda’s, ramen en deuren, keukens en 
badkamers, alsook in algemeen onderhoud.

• Is door zijn weekmakervrije samenstelling ook uitstekend geschikt 
voor het afdichten op “probleemondergronden” zoals natuursteen 
en acrylaat.

• Heeft een uitstekende hechting op de meeste bouwmaterialen 
zoals: natuursteen, baksteen, beton, keramiek, email, acrylaat, 
porselein, metalen, glas, zacht en hard hout, ... met uitzondering 
van PE, PP, PR, Teflon en bitumen.

Verpakking

Seal & Bond Sealtrans transparant - patroon 
310ml 539096000

Seal & Bond Sealtrans zwart - patroon 310ml 539016000

Technische Eigenschappen

• Karakter: elastisch kunstrubber op 
polysiloxanenbasis.

• Consistentie: pasta-achtig.
• Kleur: volgens pigmentatie: clear, wit en zwart.
• Krimp: volgens DIN 52451 < 1%.
• Zakken: volgens ISO 7390 minder dan 1 mm.
• Max. toelaatbare vervorming: 25% - duurzaam.
• Shore hardheid 'K: 24 Shore A - volgens ISO 868
• Treksterkte: 130 N/cm².
• Rek bij breuk: 600%. E-moduI: 100% 0,3 mPa.
• UV-bestendigheid: zeer goed.
• Waterbestendigheid: zeer goed, ook 

zeewaterbestendig.
• Schimmelwerend: volgens ISO 846.
• Overschilderbaar: niet overschilderbaar.
• Uitharding bij 23°C en 50% R.V.: 2 mm na 24u.
• Temperatuurbestendigheid: van -45°C tot 

+155°C.
• Vluchtige organische stoffen (VOS): 0,00%.
• Organische solventen: 0,00%.
• Verwerkingstemperatuur: van +5°C tot +40°C.
• Houdbaarheid: 12 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de 

veiligheidsfiche te raadplegen.
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Gebruik

• Aanbrengen op zuivere en droge ondergrond, boven 5°C. 
• Naden afwerken met Novatio Seal & Bond Finisher.
Gebruik Seal & Bond Special Primer op PE, PP, Teflon en polyolefine. Niet overschilderbaar.

Seal & Bond Sealtrans wit - patroon 310ml 539026000

Seal & Bond Sealtrans transparant - worst 310 ml 539097000


