
	  

X-TREME SEALER 

Ver. 12/11/15 ADE 

TECHNISCHE FICHE 
Type: 1-component elastisch kunstrubber polymeer 

Rek bij breuk: 500% (ISO 8339) 

Shore-A hardheid: 15 (DIN  53505) 

Treksterkte 100%: 1,00MPa (ISO 8339) 

Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +150°C  

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +40°C  

UV-bestendigheid: Zeer goed 

Doorharding: 1mm / dag (23°C / 55% R.V.) 

Verwerkingstijd: 4 min. (23°C / 55% R.V.) 

Schimmelbestendig (ISO 846 A+B) 

Krimp: < 1% (DIN 52451) 

Houdbaarheid: 9 maanden in originele ongeopende 
 verpakking.  Droog bewaren tussen  
 +5°C en +25°C. 

Chemische bestendigheid: tabel op aanvraag 

Overige:  Bevat geen allergenen 

Wit    Art. 15490 
Opaak/Transparant Art. 15491 
Grijs   Art. 15492 
Antraciet/Zwart   Art. 15493 

	  

MCS Belgium heeft alles gedaan om de informatie op deze info zo juist mogelijk weer te geven. Zij is het resultaat van onze testen 
en ervaring en is van algemene aard. Het is evenwel aan de gebruiker om zelf de geschiktheid van elk product voor hun toepassing 
te beoordelen. In geen geval is MCS Belgium aansprakelijk van enigerlei gevolgschade. De verplichtingen van MCS Belgium worden 
uiteengezet in de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op dit product. 

Beschrijving 
X-Treme Sealer is een hybride PSP 
afdichtingkit van zeer hoge kwaliteit. 
 
Eigenschappen 

- Geeft geen vlekken in natuursteen. 
- UV-, weer- en waterbestendig.  
- Vergeelt niet.  
- Zeer goede hechting op steen, 

metalen, kunststoffen, glas, hout, 
EPDM, inox, tegels, enz. 

- Vuilafstotend, gemakkelijk te 
onderhouden. 

- Tast de PVB-folie niet aan. 
- Duurzaam en blijvend hoog elastisch. 
- Vrijwel reukloos. 
- Zeer groot temperatuurbereik van  

-40°C tot +150°C. 
- Niet overschilderbaar. 
- Zeer hoge resistentie tegen o.a. chloor, 

ammoniak, bleekwater, … 
 
Toepassingen 

- Afdichtingsvoegen op natuursteen zoals 
marmer, graniet, arduin. 

- Aansluitvoegen tussen bouwelementen 
of dilatatievoegen.  

- Afdichtingsvoegen in sanitaire ruimtes 
en keukens.  

- X-Treme Sealer is zeer goed bestand 
tegen schimmelvorming 

- Zéér goede hechting op structuur- en 
poederlakken (evt. in combinatie met 
X-Primer). 

- Zwembaden. 
 
Gebruiksaanwijzing: 
Ondergronden ontvetten met SURE CLEAN 
en/of FOAM CLEANER. 
Indien nodig X-PRIMER (hechtprimer) 
toepassen bij structuur- en poederlakken en 
diverse kunststoffen. 
	  
 
 

	  

	  


