
SEAL-ALL® FACADE Afdichtingskit voor verticale 

en horizontale voegen

+40°

+5°

[

Eigenschappen
SEAL-ALL® FACADE is een gebruiksklare  afdichtings- en dilatatiekit die toegepast 

kan worden voor allerhande bouw- en constructietoepassingen.

Voordelen:

- Duurzaam elastisch blijvend

- Hoge absorptie van akoestische vibraties

- Snel uithardend, 3 mm per 24 uur

- Krimpvrij

- Hoge mechanische weerstand

- Schimmel en bacterie bestendig

- Geen randzone vervuiling bij marmer en natuursteen

- Isocyanaat-, oplosmiddel- en siliconenvrij

Klassering volgens EN 15651-1 als EXT-INT CC 25 HM 

TECHNISCHE PARAMETERS

Hardheid

Huidvorming

Kleefvrij

Rek tot breuk

Viscositeit 

Dichtheid

Treksterkte

Temperatuurbestendigheid

Bewegingscapaciteit

Elastisch herstel

100% Modules

35 Shore A

8 min

30 min

500%

500m/pa per seconde

1,45 g/ml

2 N/mm²

-40°C tot + 90°C

30%

90%

0,7 N/mm²

Uitharding Verbruik Verpakking

3-4 mm per 24 uur Voegen van 10 x 10 mm ± 3 lopende meter per koker

Voegen van 5 x 5 mm ± 12 lopende meter per koker 

12 kokers van 290 ml per karton

12 worsten van 600 ml per karton

Kleur Verwerkingstijd Gebruikstemperatuur

Grijs Huidvorming na 8 minuten + 5°C tot + 40°C



SEAL-ALL® FAC ADE

Toepassingen
Kan toegepast worden voor het verlijmen van allerlei soorten metalen 

en dakconstructies. Daarnaast toepasbaar op EPDM, lood, zink, koper, 

spiegels, steen, polystyreen, kunststoffen, beton en natuursteen. 

Kan toegepast worden als afdichtingskit om verticale en horizontale 

voegen af te dichten met een voegbreedte van 10 tot 30 mm, afhankelijk 

van de verwachte beweging van de ondergrond.

We adviseren we een breedte/diepte verhouding van 1/0,8 te respecteren 

voor voegen op de vloer en 2/1 voor wandtoepassingen.

Voor toepassingen op poreuze ondergronden kan het aangewezen zijn 

deze vooraf te primen met een diepgrond primer. Voor sommige gladde 

oppervlakken kan het aangewezen zijn om deze licht op te schuren 

alvorens de voeg aan te brengen. Dit telkens om de aanhechting te 

verbeteren.

Gebruiksaanwijzing
- Koker bij de aansluiting opensnijden en spuitmond monteren.

- De gewenste opening aan de spuitmond afsnijden.

- Aanbrengen op een zuivere en vetvrije ondergrond.

- Bij verlijmen van spiegels, lijmbanen verticaal aanbrengen.

- Voor het gladstrijken van voegen kan een alcoholoplossing gebruikt 

worden.

- Het wordt aanbevolen te werken met een goede kwaliteit kitpistool.

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.


