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Omschrijving 
MultiSeal is een nieuwe ontwikkeling op het gebied van MS-Polymeren. Het product is uitermate  

geschikt voor beglazingsvoegen en afdichtingstoepassingen. Door zijn gemakkelijke verwerking 

in combinatie met het feit dat hij hecht op licht vochtige ondergronden, biedt de MultiSeal de 

helpende hand in vele situaties. De MultiSeal zal nagenoeg geen ondergronden aantasten omdat 

hij vrij is van isocyanaten, oplosmiddelen en siliconen. Tevens is het product uitstekend 

overschilderbaar met vele watergedragen en synthetische verven. MultiSeal is zeer goed bestand 

tegen UV, vocht en weersinvloeden.  
 

 

 

 

Productinformatie 
Artikelnummer 102300 (Wit)         

Verpakking Koker 290 ML        

Verpakkingseenheid Per Doos (24 Stuks)       
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 Eigenschappen 
 Afdichtingskit voor beglazing en 

overige afdichtingen, etc..  

 Perfect overschilderbaar met 

watergedragen en synthetische 

verven. 

 Geschikt voor binnen en buiten.   

 Rek tot breuk van 420%.  

 Zeer goed bestand tegen UV 

 Isocyanaat-, Oplosmiddel- en 

siliconenvrij. 
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Technische informatie 
Basis         MS-Polymeer 

Dichtheid     1530 kg/m3 

Doorharding in 24 uur      2–3 mm  

Huidvorming      Ca. 10 min  

100% Modules (MPa)      0,61 

Max. Toelaatbare Vervorming      25% 

Rek tot breuk      420% 

Hardheid Shore A      29° 

Treksterkte (MPa)     1,1 N/mm² 

Temperatuursbestendigheid     -40°C tot +90°C 

Verwerkingstemperatuur       +5°C tot +40°C 

 

Praktische informatie 
Applicatie 

Rechtstreeks vanuit de koker aanbrengen in de gewenste voeg. 
 

Overschilderbaarheid 

Uitstekend (vooraf testen) met de meeste watergedragen en synthetische verven. Voor het beste  

resultaat binnen enkele dagen overschilderen. In verband met de grote diversiteit in soorten verftypen en 

verfsystemen, verdient het de aanbeveling vooraf te testen en/of te overleggen met de leverancier van de 

verf.  
 

Voegdimensies 

Minimale voegbreedte :   4 mm  

Maximale voegbreedte:   20 mm  

Voegdiepte:       (voegbreedte :  3) + 6 mm. (alleen bij voegen breder dan 10 mm)  
 

Behandeling ondergrond 

De ondergrond dient schoon, droog en vet- en stofvrij te zijn. De ondergrond reinigen met de UniSolve  

Spray of Plasto Cleaner. 
 

Reiniging materialen 

UniSolve Spray.  
 

Reiniging handen 

Power & Care Soap, Apply Soap NF of Power & Care Wipes.  
 

Houdbaarheid 

Ongeveer 18 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats,  

tussen +10°C en +25°C. 


