
SEAL-ALL®

CHEMICAL ANCHOR
Chemisch anker
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Eigenschappen
SEAL-ALL® CHEMICAL ANCHOR is een twee componenten chemisch anker. Zorgt 

voor een uitstekende verankering van draadeinden, bouten, schroeven en dergelijk 

in holle en massieve ondergronden. Voorbeelden hiervan zijn metselsteen, holle 

baksteen, beton en gasbeton. Tevens vormt SEAL-ALL® CHEMICAL ANCHOR een 

perfecte oplossing voor het duurzaam verankeren van zonweringen, kozijnen en 

trapleuningen.

Voordelen:

- Snel hardend

- Universeel toepasbaar

- Extreem sterk

- Geschikt voor lichtvochtige ondergronden

- Extreem korte uithardingstijd

- Hoge stevigheid van de verankerde materialen

Certificeringen:

• 0756-CPD-0434 15

• ETA 11/0445

• ETAG 001-1 en 5, optie

TECHNISCHE PARAMETERS

Dichtheid

Vorstbestendigheid

Verwerkingstemperatuur

Consistentie

Basis 

Typische treksterkte

Typische buigsterkte

Typische druksterkte

1,80 g/ml

-15°C

+5°C tot + 35°C

Thixotroop pasta

Polyester zonder styreen

11 MPa

25 MPa

60 MPa

Uitharding

Temperatuur basismateriaal (°C)

-5 tot 0 0 tot 5 5 tot 10 10 tot 20 20 tot 30 30 tot 35 +35

Geleren en werktijd (min.)

90 45 23 15 6 4 2

Totale uithardingstijd (min.)

360 180 120 80 45 25 20



SEAL-ALL® CHEMIC AL ANCHOR

Toepassingen
SEAL-ALL® CHEMICAL ANCHOR is te gebruiken voor het verankeren van:

- Stalen tralies en balustrades.

- Het verankeren in beton, windblokken, vol metselwerk en holle bakstenen.

- Het verankeren van mechanische bevestigingen. SEAL-ALL® CHEMICAL 

ANCHOR kan niet aangebracht worden op PE, PP en PTFE.

Voor het verankeren van een kritische massa, gelieve ons te contacteren.

Gebruiksaanwijzing
- Koker bij de aansluiting opensnijden en spuitmond monteren.

- Het is van belang om de eerste 10 centimeter van de lijm niet te gebruiken 

en te wachten tot de kleur homogeen is. 

- Een standaard koker pistool kan gebruikt worden.

- Als de verwerkingstijd is overschreden dient de mengtuit te worden 

verwisseld. 

- Ondergronden dienen stof- en vetvrij te zijn. 

- Na het gebruik dienen handen grondig gereinigd worden met zeep, water 

en een hydraterende handcrème.

Verpakking 
- 1 koker bevat 300 ml product

- 12 kokers per doos

Bewaring
- Minimum 18 maanden na productiedatum in de ongeopende verpakking 

onder normale klimatologische omstandigheden. 

- Droog en vorstvrij bewaren.
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De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voor-

geschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. 

Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te 

gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende 

plaats. Vraag steeds de technische fi che van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze “Technische Dienst”. 

Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014.

BV POLYTECHNISCH BEDRIJF is EN ISO 9001 gecertifi ceerd.


