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Onze adviezen en gebruiksvoorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen 
gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of 
gebruiksvoorschriften. Op onze adviezen en gebruiksvoorschriften en de levering van onze producten zijn voorts van toepassing de Algemene Voorwaarden van SABA Dinxperlo 
BV. 
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Omschrijving 
SABA Sanitair is een afdichtingskit, 1-componentig, oximvrij, blijvend elastisch op basis van siliconen voor het afdichten van  
voegen in sanitaire ruimten.  
 
Toepassingsgebieden 
SABA Sanitair is geschikt voor uiteenlopende toepassingen in nieuwbouw, onderhoud en renovatie: 
 blijvend elastisch afdichten van vloer- en wandvoegen 
 afdichten van aansluitingen aan sanitaire toestellen in badkamers, toiletten en keukens 
 
Voordelen 
 eenvoudig en snel te verwerken 
 oximvrij, neutrale uitharding 
 uitstekende hechting op glas, keramiek, glazuur, emaille,   
   kunststof, verf en PVC  
 reukarm 

 duurzaam elastisch 
 UV-stabiel  
 CE-markering op basis van EN 15651-3, Type XS1  
 certificering: ISEGA (i.v.m. HACCP) 

   
Verwerking 
Voor verwerking en voorbehandeling van de ondergrond verwijzen wij u naar de desbetreffende toepassingsgerichte infobladen 
en voorbehandelingstabellen. 
 
Technische gegevens 

 
Bestelinformatie  

Basis siliconen  

Dichtheid (EN 542) ca. 1.010 kg/m3  

Vaste-stofgehalte ca. 100% 

Velvormingstijd (23 °C, 50% RLV) ca. 25 minuten 

Doorhardingssnelheid (23 °C, 50% RLV) ca. 2 - 3 mm/24 uur 

Hardheid in Shore A (EN ISO 868) ca. 25 

Volumeverlies (EN ISO 10563) < 5% 

Max. toelaatbare vervorming (ISO 11600) ca. 25% 

Modulus bij 100% rek (EN ISO 8339) ca. 0,4 N/mm2 

Treksterkte (Fmax) (EN ISO 8339) ca. 0,7 N/mm2 

Rek bij breuk (EN ISO 8339) ca. 300% 

Verwerkingstemperatuur minimaal + 5 °C tot maximaal + 35 °C 

Opslagtemperatuur minimaal + 5 °C tot maximaal + 25 °C 

Temperatuurbestandheid minimaal - 50 °C tot maximaal + 150 °C 

Verpakking  worst  

Inhoud 400 ml (verpakking 20 stuks) 

Kleur 
 

wit 
(benadert  
RAL 9003) 

manh. grijs 
(benadert 
RAL 7047) 

zilver grijs  
(benadert  
RAL 7035) 

grijs 
(benadert  
RAL 7044) 

trans. grijs 
 

voegengrijs  
 

Artikelnr.  450201 450203 450207 450209 450206 450205 

Houdbaarheid 18 maanden (in ongeopende verpakking) 
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Bestelinformatie (vervolg) 

 
Veiligheidsaanbeveling 
Voor meer informatie ten aanzien van veiligheid verwijzen wij u naar het desbetreffende SABA veiligheidsinformatieblad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                      

Verpakking  worst  

Inhoud 400 ml (verpakking 20 stuks) 

Kleur 
 

pergamon 
(benadert  
RAL 9001) 

antraciet grijs 
(benadert  
RAL 7016) 

leisteen 
(benadert  
RAL 7015) 

Artikelnr.  450202 450208 450204 

Houdbaarheid 18 maanden (in ongeopende verpakking) 


