
ZINK- & LOODSEALER ® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUCTOMSCHRIJVING 
Is een speciaal ontwikkelde elastische lijm en afdichtingskit voor het verbinden en afdichten van bladlood en zink. 
 
 
TOEPASSING 
Verlijming en afdichting van bladlood en zink en uitvoeren van reparaties. Vormt een schimmelwerende 
aansluitvoeg zonder primer op vrijwel elke in de bouw voorkomende, zelfs op vochtige ondergronden. 
Isocyanaat- en oplosmiddelvrij. Geeft geen randzonevervuiling. Is niet corrosief en bevat geen siliconen. 
Patineerolie pas na droging van de ZINK- & LOODSEALER aanbrengen. Bij zeer poreuze ondergronden PRIMER 
CS 60 gebruiken. 
Gebruiksaanwijzing: alleen aanbrengen op schone, stof- en vetvrije ondergrond. 
Temperatuurbestendigheid: tussen -40ºC en +100ºC. 
 
 
VERWERKING 
Bewerking ondergrond: de ondergrond moet goed schoon, stof- en vetvrij zijn. Niet aanbevolen ondergronden: 
PE, PP en Teflon. Gereedschap: spuitkoker met hand- of luchtkitspuit verwerken.  
Lijmen en monteren: aanbrengen in strepen of dotten. Aandrukken en/of fixeren en laten uitharden. Niet 
verwerken beneden +5ºC. Natte lijmresten verwijderen met CLEANER CS 60 ®. 
Afdichten: voor een optimale werking van de kit, de voeg net zo diep als breed maken, min. 5 mm. Kit afstrijken 
met natte vinger of een vochtig plamuurmes. 
 
 
EIGENSCHAPPEN 
Temperatuurbestendigheid: van -40ºC tot +100ºC. 
Vocht- en vorstbestendigheid: goed.Chemicaliënbestendigheid: bestand tegen alle weersinvloeden, 
UV-licht, korte inwerking van verdunde zuren, basen en zouten. Overschilderbaarheid: goed. 
Elasticiteit: blijvend elastisch. 
 
 
TECHNISCHE INFORMATIE 
Basisgrondstof   : MSP 
Kleur    : zinkgrijs 
Dichtheid   : 1380 kg/m³.  
Verspuitbaarheid   : 3 mm/6.3 Bar. 
Huidvorming          : na ca. 10 minuten bij +20ºC. 
Kleefvrijtijd   : na ca. 4 uur. 
Hardheid (kleuren)  : ca. 60 shore A. 
Krimp    : geen.  
Doorharding   : ca. 2-3 mm. per 24 uur. 
Rek bij breuk   : 300%. 
Treksterkte   : ca. 2.2 N/mm². 
Schimmelbestendig  : uitstekend. 
Verbruik    : ca. 7,25 m¹ 
 
 
 
 



 
HOUDBAARHEID 
Indien in een ongeopende verpakking, op een koele vorstvrije plaats, tenminste 12 maanden houdbaar na 
productie. 
 
 
VERPAKKING 
Spuitkokers van 290 ml.  
 
 
 
 
 
Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In verband met de grote verscheidenheid 
van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden 
voor de verkregen resultaten en/of  
enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan voor u klaar met advies. 
 


