Glasseal MS
OVERSCHILDERBARE SMP BEGLAZINGSKIT

VOORDELEN
- Voor binnen en buiten
- Geschikt voor hiel- en topafdichting
- Ook geschikt voor gevelvoegen
PRODUCT
Glasseal MS is een 1-component elastische afdichtingskit op
basis van SMP
TOEPASSINGEN
- Topafdichting van enkel- en dubbelglas in houten,
metalen of kunststof kozijnen, volgens NPR 3577,
systeem K.
- Afdichting van neggekanten van raam- en deurkozijnen
en andere aansluitvoegen in gevels en puien.
- Afdichting van gelaagd glas.
- Hieldichting bij binnenbeglazing. In NPR 3577 is het
voorgeschreven om bij binnenbeglazing een hieldichting
aan te brengen. Glasseal MS is hiervoor geschikt.
EIGENSCHAPPEN
- Goed overschilderbaar met dispersieverven en de
meeste alkydharsverven.
- Oplosmiddel-, isocyanaat en siliconenvrij.
- Uitstekende UV-bestendigheid.
- Elastisch.
- Snelle doorharding.
- Verdraagzaam met PVB-foliën.
- Verdraagzaam met de gebruikte materialen in de
randafdichting van dubbel glas (NEN 3576).
VERWERKING
Ondergrond: De ondergronden dienen schoon, droog, stofen vetvrij te zijn.
Voorstrijken: Gebruik voor poreuze ondergronden Bostik
Primer MSP. Bij dubbele beglazing wordt aangeraden de
zwarte glasprimer Bostik Prep G+ toe te passen zodat het
glasoppervlak tussen glas en kit niet aan UV-straling
blootgesteld wordt.
Voegconstructie: Diepe voegen opvullen met Bostik
rondschuim. Bij bewegingsvoegen is de voegdiepte ca. 2/3
van de voegbreedte met een minimale diepte en breedte
van 6 mm.
Aanbrengen: Glasseal MS is eenvoudig aan te brengen met
een hand- of luchtdrukpistool. In verband met huidvorming
binnen 15 minuten de kit met een voegspijker of houten

spatel tegen de voegwanden drukken en direct daarna
gladstrijken of afmessen. Een lichte zeepoplossing
voorkomt dat kit aan het gereedschap blijft kleven. Vermijd
dat er zeepwater tussen voegwand en kit komt (ter
voorkoming van mogelijke randonthechting).
Reinigen: Uitgeharde kit is niet oplosbaar en kan alleen
mechanisch verwijderd worden. Verse kitresten verwijderen
met een schone, kleurstofvrije doek gedrenkt in Liquid 1.
Schilderen: Zodra de kit een stevig huidje heeft gevormd
kan met schilderen worden begonnen. Gezien de grote
verscheidenheid aan verven, de verfverdraagzaamheid van
tevoren te testen. Bij gebruik van alkydharslakken kan de
droging van de verf nadelig worden beïnvloed.
Bewegingsvoegen dienen niet overschilderd te worden,
aangezien de verf niet elastisch is en dus de
voegbewegingen niet kan volgen. Als men pas na 48 uur kan
overschilderen, dient men de voegen eerst goed te reinigen.
Voor niet-genoemde ondergronden of toepassingen Bostik
B.V. raadplegen.
CLASSIFICATIE/CE-MARKERING
Voegkitten voor gevelelementen EN 15651-1:2012: F Ext-Int
CC 25HM
Voegkitten voor beglazingsvoegen EN 15651-2:2012:
G CC 25HM
Voegkitten voor sanitairvoegen: EN-15651-3: 2012: S XS3
Voegkitten voor vloervoegen: EN 15651-4 :2012 : PW CC
12,5E
OPSLAG EN STABILITEIT
Bewaren in niet-geopende verpakking onder droge
condities tussen +5°C en +30°C. Houdbaarheid minstens 12
maanden na productie. Aangebroken verpakking is beperkt
houdbaar.

INFORMATIE AANVRAAG
Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com
verkrijgbaar.
Artikelnummer
30606509
30606541
30606547
30606549

EAN code
8713572034
8713572034
8713572034
8713572034

Kleur
wit
grijs
bruin
zwart

Technische kenmerken
Basis

SMP

Component

1

Type

elastisch

Consistentie

gladde, homogene pasta

Uithardingssysteem

neutraal (reukvrij)

Soortelijk gewicht

ca. 1,56 gr/ml

Huidvorming (begin)

15 minuten (bij 20°C/RV 50%)

Doorhardingssnelheid

3 mm / 24 uur (20°C /RV 50%)

Standvermogen 25 mm

< 3 mm (bij 22°C)

Shore A

35 (ISO 868)

Spanning bij 100 % rek

ca. 0,90 N/mm² (ISO 8339)

Rek bij breuk

> 300% (ISO 8339-40)

Toelaatbare voegbeweging 25%
Verwerkingstemperatuur

+5°C tot +35°C

Temperatuursbestendigheid -40°C tot +90°C
Overschilderbaar

ja, met de meeste
alkydharslakken en
dispersieverven

Verdraagzaam met PVBfoliën

ja

Verpakking

290 ml patroon

Verpakt per

12

BOSTIK HOTLINE

Bostik BV
De voerman 8
5215 MH ’s-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV
Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de
documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor
om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling
vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze
verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.
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