
PRODUCTBESCHRIJVING
BelgaEPDM SEALER PLUS is een gebruiksklare pasteuze kleefstof met speciale eigen-
schappen voor het horizontaal en verticaal verlijmen van EPDM-rubberbanen.

TOEPASSING 
Eenzijdige verlijming van EPDM-folie op diverse ondergronden en op zichzelf. De 
lijmverbinding is elastisch en watervast. Na volledige doordroging is de lijmverbin-
ding bestand tegen temperaturen tot 80°C.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN 
• producttype:   kleefstof op synthetische rubber basis
• kleur:  zwart
• geur:   specifiek, naar oplosmiddelen (bevat geen aromaten)
• viscositeit (20°C):  4500 ± 2000 Pa.s (methode: SL 002A)
   (Brookfield RVF, Helipath)
• vlampunt:   < 0°C (closed cup)
• dichtheid (20°C):  1150 ± 50 kg/m³ (methode: SL 006A)
• droge stof:   76 ± 2% (methode: SL 001C)
• houdbaarheid:   9 maanden, mits koel opgeslagen in de originele, niet geopende verpakking

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN
BelgaEPDM SEALER PLUS door middel van kitspuit in rillen aanbrengen op de ondergrond, vervolgens de folie binnen enkele minuten in de 
kleefstofril leggen en aanrollen. Bij verticale verlijmingen kan het afhankelijk van het eigen gewicht van de folie noodzakelijk zijn, na 
het aanbrengen van de kleefstof en inleggen/aanrollen van de folie, deze weer even los te trekken en de kleefstof enkele minuten te 
laten ontluchten, vervolgens de folie opnieuw in leggen en aan rollen (contactverlijming).

ONDERGRONDEN
BelgaEPDM SEALER PLUS  geeft een goede hechting op vele materialen zoals bijvoorbeeld EPDM-foliën, hard-PVC, acrylaatglas, SVS, RVS, 
steen, beton, gasbeton, lood, hout en bitumineuze ondergronden. De ondergronden dienen schoon, olie- en vetvrij en droog te zijn. 
Bedauwde of natte ondergronden moeten voor het verlijmen door middel van hete lucht worden gedroogd. De minimale verwerkings-
temperatuur bedraagt +5°C.

REINIGING  
Verontreinigde oppervlakken en gereedschappen kunnen met behulp van benzine worden gereinigd.

OPEN TIJD  
De maximale open tijd is sterk weersafhankelijk. In het algemeen komt na een open tijd van maximaal 5 minuten nog een goede ver-
lijming tot stand. Bij het verlijmen op warme ondergronden wordt de open tijd aanzienlijk verkort.

WAARSCHUWING  
• BelgaEPDM SEALER PLUS is brandbaar
• open vuur of andere ontstekingsbronnen te vermijden!

VERPAKKING
12 worsten van 600ml per doos

KLEUR
zwart
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VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN 
Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik.
Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag.

WAARBORG & GARANTIE  
Belga Plastics nv garandeert dat het product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

AANSPRAKELIJKHEID  
Alle informatie in dit document is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend eigendom van Belga Plastics nv. 
De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Belga Plastics nv is niet aan-
sprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in 
de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het ge-
volg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het 
product wordt verkregen. Belga Plastics nv is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van 
het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van 
dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk 
voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben 
geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg 
hiervan geen aansprakelijkheid voor schade.
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