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TECHNISCHE FICHE

Seal & Bond MS 
Screen
HIGH TECH RUITENLIJM

Positieve Tatcham crashtest na 2 uur.

Zeer hoge treksterkte zonder primer.

Hechting op vernis, lak, blanke metalen, aluminium, galvanisé, ... .

Dubbele airbag bestendig.

Zakt niet uit.

Geopend patroon kan lang bewaard worden.

Nog niet uitgeharde lijmresten zijn eenvoudig te verwijderen.

Kan zowel manueel als met een pneumatisch kitpistool worden aangebracht.

Product

Karakteristieken

Seal & Bond MS Screen is een 1- component-lijm op basis van MS-
Polymeren die uithardt door luchtvochtigheid. Seal & Bond MS 
Screen heeft een snelle droogtijd en heeft geen primer nodig. Seal & 
Bond MS Screen heeft een snelle eerste hechting en een 
uitstekende permanente hechting op vernis en blanke metalen, glas, 
pvc, aluminium. Seal & Bond MS Screen heeft een hoge treksterkte, 
een goede torsiestijfheid en vertoont geen 
ouderdomsverschijnselen. Seal & Bond MS Screen is gemakkelijk te 
verwerken en dient niet opgewarmd te worden zoals gekende high 
module producten.

Technische Eigenschappen

• Basis: High Tech MS Polymeer.
• Kleur: zwart.
• Soortelijk gewicht: 1.5g/m².
• Viscositeit: pasta.
• Shore hardheid (DIN 53503): 50 Shore A na 3 

weken bij 23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid.
• Krimp (DIN52451):<5%.
• Dichtheid (DIN EN 27390): gaat niet doorhangen 

tot 40mm dikke naad. Rek bij breuk: > 450%.
• Module bij 100% rek: 1.0 N/mm² 23°C (DIN 

53504 S2).
• Treksterkte (DIN 53504 S2): 2.3 N/mm².
• Huidvorming: +/- 5 min.
• Doorharding: na 24u. 2.5 mm, na 48u. 3.5 mm.
• Ingebruiknemingstijd: 6 uur bij 23°C bij R.V. van 

50%.
• Temperatuurbestendigheid: van -40°C tot + 90°C.
• Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +40°C.
• Chemische bestendigheid:

goed bij water, zout water, alfatische 
oplosmiddelen, oliën, vetten, verdunde 
organische zuren en logen;
matig : ester, ketonen en aromaten;
slecht: geconcentreerde zuren, gechloreerde 
solventen

• Weerbestendigheid: perfect
• Houdbaarheid: 12 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
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Gebruik

• Verwijder minstens een deel van de “oude” ruitenlijm. 
• Het lijmoppervlak reinigen met Novatio Safety Clean en droogbalzen. 
• De ruit reinigen met Novatio Safety Clean en/of Novatio Multifoam: inspuiten, met doek wrijven en met propere doek 

nawrijven. 
• MS Screen gelijkmatig aanbrengen op het voertuig of op de ruit. 
• De ramen openen, de ruit plaatsen, aandrukken, corrigeren en opspannen indien nodig (binnen 2 minuten).

Verpakking

Seal & Bond MS Screen - patroon 290ml 537296000

• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de 
veiligheidsfiche te raadplegen.

• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de 
veiligheidsfiche te raadplegen.


