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Technisch  merkblad       -       Produktinformatie 
Produkt: SEAL 1K PUR KAROSSERIEDICHT 

Ons technisch advies voor het gebruik in schriftelijke of mondelinge vorm of door beproevingen geschiedt overeenkomstig ons weten, maar geldt als alleen als 
onverbindende verwijzing ook met betrekking op eventuele beschermende rechten van derden en stelt u niet vrij van uw eigen beproeving van de door ons 
geleverde producten op de geschiktheid voor de bepaalde  werkwijzen en doelen. Gebruik, toepassing en verwerking van de producten geschieden buiten ons 
vermogen tot controle en liggen van daar exclusief in uw eigen gebied van verantwoordelijkheid. Airo garandeert, dat de producten met de bijhorende specificaties 
overeenkomen. Wij overnemen geen verantwoordelijkheid bij schade of ongevallen, die in verband met het gebruik van de producten kunnen ontstaan. Onze 
verantwoordelijkheid is beperkt op de vervanging of vergoeding van producten, die niet aan de vermelde specificaties voldoen. 

 

 
 

 
 

 

Eigenschappen: 
Seal 1K- PUR Karosseriedicht zijn hoogwaardige, elastische, ééncomponent 
afdichtingmiddelen op polyurethaanbasis. 
Deze afdichtstoffen zijn zeer goed verwerkbaar en overspuitbaar met 2K-lakken. Deze 
producten zijn blijvend elastisch na uitharding. 
 

Toepassingsgebied: 
Seal 1K- PUR Karosseriedicht zijn toepasbaar bij structurele verbindingen in vibrerende 
constructies en voor alle afdichtings- en kleeftoepassingen zoals naden in voor- en 
zijpanelen, spatborden, wielkasten en dergelijke in o.a.: 
 

- Bouw 
- Garages, werkplaatsen 
- Metaalindustrie 
- Containerbouw 
 

Gebruiksaanwijzing: 
De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn. Voorbehandeling: poreuze 
ondergronden voorstrijken met primer.  
Geen primer voor niet-poreuze ondergronden. Het is aan te bevelen vooraf op elke 
ondergrond een hechtingstest uit te voeren. Het product wordt aangebracht met hand- en 
pneumatisch kitpistool. Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +30°C. In verband met de grote 
diversiteit aan verven en lakken is het raadzaam vooraf een verdraagzaamheidstest uit te 
voeren. 
Bij het overspuiten met oxidatief-drogende verven kunnen storingen in de droging van de 
verf ontstaan. 
Afwerking: met zeepoplossing voor huidvorming. Reparatiemogelijkheid: met hetzelfde 
materiaal. Reinigingsmiddel: onmiddellijk na gebruik met oplosmiddel. 
 
Uithardingssnelheid: ca. 3 mm in 24 uur 
 
 

Chemische basis: 
Seal 1K- PUR Karosseriedicht: Polyurethaan 
 

Verwerkingstemperatuur: 
Niet onder de  + 15°C ! 
 

Opslagstabiliteit: 
bij + 20°C in dicht afgesloten verpakking ten minste 9 maanden. 
 

Afvalverwerking: 
Volgens de plaatselijke voorschriften van de overheidsinstanties.  
 


