
 

CS SPRAY ® 
 
 
OMSCHRIJVING 
Is een spuitbare afdichtingskit op basis van een MSP. 
 
 
EIGENSCHAPPEN 
− Kan direct, zowel in een dunne streep als met een breder spuitpatroon, aangebracht worden. 
− Kan eventueel nog nabewerkt of gemodelleerd worden met behulp van een kwast. 
− Bevat geen isocyanaten en siliconen. 
− Bevat minder dan 7% aan reukloze alifatische oplosmiddelen. 
− Goed verdraagzaam met de gangbare (autoreparatie)-lakken. 
− Direct (nat in nat) met een coating over te spuiten. 
− Uitstekende hechting op metalen, primers en lakken. 
− Snelle doorharding. 
 
 
TOEPASSING 
− CS SPRAY is speciaal ontwikkeld om naad-afdichtingen in de automobiel sector weer in de originele structuur te 

herstellen. 
− Beschermt tegen mechanische en corrosieve beschadigingen. 
− Vermindert de geluidsoverdracht in geval van akoestische vibraties. 
 
 
STANDAARD ASSORTIMENT 
Kleur* : Grijs 
Verpakking* : Aanvraag 
* Andere kleuren en verpakkingen op aanvraag. 
 
 
TECHNISCHE INFORMATIE 
Karakter  : elastisch 
Dichtheid  : 1540 kg/m3 
Consistentie  : pasteus, spuitbaar 
Doorharding (230C en 50% R.V.) : na 24 uur 3 mm. 
       na 48 uur 5 mm. 
Huidvorming  : Na ca. 15 min. 
Maximale rek1)  : 250% 
Modulus 100%, Mpa  : 0,85 
Hardheid2) Shore A  : 40 
Treksterkte2) Mpa  : 1,25 
 
1) gemeten volgens DIN 53504 
2) gemeten volgens DIN 53505 
 
 
RESISTENTIE 
Temperatuur bestandheid  : -400C tot +900C 
Mechanische bestandheid  : Goed 
Chemicaliën bestandheid  : Bij incidentele belasting  
      goed 
Huishoudelijke 
reinigingsmiddelen  : Goed 
Vuilaanhechting  : Gering 
Verkleuring  : Geen 
 
 
 
 
 
 



 
APPLICATIECONDITIE 
Ondergrond (hechtvlak) 
Op schone, vet- en stofvrije ondergronden (eventuele loszittende delen verwijderen) kan zonder toepassing van 
een primer een goede hechting worden verkregen op verfsystemen, metalen, glas, keramische tegels en diverse 
soorten kunststoffen. Door de grote diversiteit aan ondergronden verdient het echter aanbeveling vooraf een 
hechtproef te nemen. 
 
Ondergrondtemperatuur  : Minimaal +50C 
      Maximaal +600C 
Verwerkingstemperatuur  : Minimaal +50C 
      Maximaal +400C 
 
 
OVERSCHILDERBAARHEID 
Overschilderbaar met de gangbare autoreparatie lakken. Geadviseerd wordt vooraf een verdraagzaamheids- en/of 
hechtingstest uit te voeren. 
 
 
REINIGEN 
Materiaal : Direct na gebruik met Terpentine of M.E.K. 
Handen : Met handreiniger en/of water en zeep. 
 
 
HOUDBAARHEID 
In goed gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats, tussen +50C en +250C,  tenminste 12  
maanden houdbaar na productiedatum. 
 
 
VERPAKKING 
600 ml worst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 


