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Omschrijving 
Sababuild® 450 is een afdichtingskit, 1-componentig, blijvend elastisch, (lucht) vocht-uithardend op basis van MS-Polymeer voor het 
afdichten van (werkende) voegen in binnentoepassingen.  
 
Toepassingsgebieden  
Sababuild® 450 is geschikt voor verschillende binnentoepassingen zoals:
 afdichten van plafond-, wand- en kozijnaansluitingen 
 afdichten van binnenspouwbladen 
 afdichten van prefab elementen of gips- en betonwanden 

aan de binnenzijde 

 afdichten van trappenhuizen 
 afdichten van voegen in ruimtes conform HACCP 
 verlijmen van vrijwel alle lichte (bouw)materialen 

 
Voordelen 
 tackfree: beperkte aanhechting van (bouw)stof 
 prettig in de verwerking én afwerking (korte draad) 
 blijvend elastisch, nauwelijks krimp  
 overschilderbaar met watergedragen verfsystemen    

(binnenverf) 

 bevat geen oplosmiddelen, isocyanaten en siliconen  
 CE-markering op basis van EN 15651-1, Type F 25LM INT 
 certificering: ISEGA (i.v.m. HACCP)

 geen randzonevervuiling (getest volgens ISO 16938-1) 
 
Verwerking 
Voor verwerking, overschilderbaarheid en voorbehandeling van de ondergrond verwijzen wij u naar de desbetreffende 
toepassingsgerichte infobladen en voorbehandelingstabellen. 
 
Technische gegevens 

 
Bestelinformatie 

Andere verpakkingen en kleuren op aanvraag leverbaar. Bij grootverpakkingen kan de houdbaarheid afwijken. 
 
Veiligheidsaanbeveling 
Voor meer informatie ten aanzien van veiligheid verwijzen wij u naar het desbetreffende SABA veiligheidsinformatieblad. 

Basis MS-Polymeer, (lucht) vocht-uithardend 

Dichtheid (EN 542) ca. 1.473 kg/m3  

Velvormingstijd (23 °C, 50% RLV) ca. 15 minuten 

Doorhardingssnelheid (23 °C, 50% RLV) ca. 2,5 mm/24 uur 

Hardheid in Shore A (EN ISO 868) ca. 40      

Volumeverandering (EN ISO 10563) < 2% 

Max. toelaatbare vervorming (ISO 11600) 25% 

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

Treksterkte (EN ISO 8339) ca.  0,5 N/mm2 

Rek bij breuk (EN ISO 8339) ca. 150% 

Verwerkingstemperatuur minimaal + 5 °C tot maximaal + 30 °C 

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

Temperatuurbestendigheid minimaal - 30 °C tot maximaal + 90 °C 

Verpakking worst 

Inhoud 600 ml (verpakking 15 stuks) 

Kleur wit  
(benadert RAL 9010) 

grijs  
(benadert RAL 7036) 

Artikelnr.  101095 AAN 101101 AAN 

Houdbaarheid 9 maanden (in ongeopende verpakking) 


