
Product
Neutraal uithardende één-component brandwerende silicone met
goede elastische eigenschappen, die zonder primer uitstekend hecht
op de meeste bouwmaterialen. Door het uitstekend gedrag bij brand
worden voegen op een efficiënte manier afgedicht tegen koude en
warme rook. 
 
Volumes
310 ml

Eigenschappen
• Reukloos 
• Zeer elastisch (geschikt voor uitzettingsvoegen) 
• Wordt niet bros en is UV bestendig 
• Bestand tegen chemicaliën 
• Snel en eenvoudig aan te brengen 
• Goede hechting op de meeste bouwmaterialen 
• Eén-component silicone, kan in meerdere lagen gespoten worden• Getest in diverse constructies volgens nationale en
Europese normen: NBN, EN 

Toepassingsgebied
• Rechtlijnige uitzettingsvoegen 
• Afdichting van spleten, voegen, openingen met vaste begrenzingen zoals stalen buis- en elektrokabeldoorvoeringen, 
aansluitingen tussen metselwerkmuur en aansluitende plafondplaten 
• Brandweerstand van het compartiment hersteld voor Rf ½h tot Rf 2h (naargelang de toepassing) 

Beperkingen
Niet toepasbaar voor afdichting en/of isolatie rond warme objecten (>+120°C) zoals bvb. rookafvoerpijpen. Gebruik
hiervoor Rectavit Recta Mastic 1500 Kachelkit. Niet overschilderbaar. 
Niet toepassen op PE, PP of Teflon® (PTFE/PFA/FEP). 
 

PROMASEAL-S

Voorbereiding
Zorgen voor een droge, stof- en vetvrije ondergrond.

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische
karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken
over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de
hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen
aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.

21/08/2014   1/2



Technische gegevens: het product
Basis silicone kit 

Kleur(en) Wit

Potlife* 9 maanden 

Bewaring Minstens 9 maanden houdbaar in zijn oorspronkelijke gesloten verpakking op
een droge en koele plaats, tussen +5°C en +25°C. Na gebruik de verpakking
goed afsluiten met het originele dop. 

Technische gegevens: de verwerking
Opentijd* 20 min 

Droogtijd: Volledig* 10 à 14 dagen 

Verwerkingstemperatuur + 5°C tot +35°C 

Technische gegevens: 
Brandklasse B1 (volgens DIN4102)

Elasticiteit 50%

Warmtebestendigheid Van -40°C tot +120°C

PROMASEAL-S

Veiligheid
Bewaar buiten het bereik van kinderen.
Neem de gebruikelijke hygiëne in acht.
Voor verdere inlichtingen consulteer het etiket en het veiligheidsblad.

Opmerkingen
• Gebruik voor diepe voegen steeds een rugvullingsmateriaal. Hechting met beide aanhechtingsvlakken moet verzekerd
zijn.
• PROMASEAL®-S brandwerende siliconenkit mag niet in contact komen met materialen die oliën, oplosmiddelen,
bitumen of plasticisers kunnen vrijgeven.
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