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EIGENSCHAPPEN 

• Voorkomt dat de kit wordt weggeperst en dat de ruit te diep wordt weggedrukt. 

• Voorkomt zicht op de kit van gelijmde ruiten. 

• Zorgt voor een mooie zichtrand. 

• Goede lijmkracht. 

• Eenvoudige montage. 

• Oplosmiddelbestendig. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
Sealline is een hoogwaardige eenzijdig klevende rubbertape. Het product is speciaal ontwikkeld als damrand en als afwerkrubber op de sponning 
van een auto waarvan de gelijmde ruit moet worden vervangen. 
 
Sealline voorkomt dat de autoruit tijdens het vervangen te diep wordt weggedrukt en dat daardoor de kit zal worden weggeperst in het 
interieur. Het product zorgt ervoor dat de autoruit perfect op de juiste plek in zijn sponning komt te liggen. 
Met Sealline krijgt men aan de binnenzijde van de auto een perfecte zichtrand, het product voorkomt namelijk dat we anders tegen de vaak 
onregelmatige kitrand aan moeten kijken. Sealline is zeer eenvoudig aan te brengen omdat het zeer flexibel is en omdat het voorzien is van een 
sterke lijmlaag, wat montage in de sponning heel gemakkelijk maakt. 
 
Sealline is verkrijgbaar op rol in de breedtematen 6 en 10 mm. Hierdoor is voor de meeste toepassingen de juiste maat voorhanden. 

 
ALGEMEEN 

VERPAKKING  6 mm (rol 4,5 m)     | 10 mm (rol 15 m) 

ARTIKELCODE 05.2332.0000          | 05.2333.0000 
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TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis:  Pvc-schuim met gesloten celstructuur 

Volumieke massa / dichtheid:  100 kg/m³ 

Afmetingen:  6 mm x 6 mm x 4,5 m 
10 mm x 6 mm x 15 m 

Hardheid:  25 (shore 00) 

Samendrukbaarheid:  150 N/mm² 

Temperatuurbestendigheid:  -30°C tot +70°C 

UV-bestendigheid:  Zeer goed 

Waterbestendigheid:  Goed - waterabsorptie max. 3% 

Verwerkingscondities:  +5°C tot +40°C 

Soort ondergrond:  Glas, metaal, aluminium etc. 

Voorbereiding van de ondergrond:  Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergrond reinigen met Innotec Multisol of 
Innotec Seal and Bond Remover. 

Methode van aanbrengen:  Direct vanaf de rol op de ondergrond aanbrengen en aandrukken. Vervolgens de schutfolie verwijderen. 

Correctietijd:  5 minuten 

Reinigen handen:  Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water 

Houdbaarheid:  12 maanden in originele, ongeopende verpakking 

Opslagcondities:  Koel en droog bewaren, tussen +5°C en 20°C 

Batchcodetype:  F 

EAN-Code:  6 mm: 5400563026779 
10 mm: 5400563026793 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande. 
 
De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte 
informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten 
van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze 
producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen. 
 
In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval 
de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product. 
Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen. 
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