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EIGENSCHAPPEN 

• Op rubberbasis. 

• Hoogwaardig product voor allerlei soorten afdichtingen. 

• Uniek ventiel met doseerbare uitstroomsnelheid, dus geschikt voor grotere en kleinere 
applicaties. 

• Eenvoudige en gelijkmatige applicatie, dus gemakkelijk en zuinig. 

• Snelle droging, uitstekende hechting. 

• Geen uitdroging in de bus na gebruik. 

• Superieure bestendigheid tegen hoge temperaturen (tot zelfs 270°C) en andere 
invloeden, bv. chemicaliën. 

• OEM-vrijgegeven. 
 
 

 
 

 

 OMSCHRIJVING 
Easy Gasket is een zeer hoogwaardige en gemakkelijk te verwerken pakkingmaker, als vervanger of ondersteuner voor allerlei 
standaardpakkingen of -afdichtingen in auto’s, trucks, boten, motoren etc., zoals bijvoorbeeld van de versnellingsbak, aandrijfassen, 
cardanassen, carterpan of het deksel van de dynamo, ontsteking of koppeling.  
 
Groot voordeel hiervan is dat standaardpakkingen niet meer grootschalig op voorraad gehouden hoeven te worden en dat bij het ontbreken van 
een standaardpakking (van bijvoorbeeld een vreemd merk of bij te lange levertijden) te allen tijde een perfect sluitende pakking kan worden 
aangebracht. Easy Gasket kan ook worden toegepast om samen met de standaardpakking beschadigde of vervormde ondergronden toch 
optimaal af te dichten.  
 
Easy Gasket is snel, hoog temperatuurbestand (tot 270°C met een piekbelasting) en is in hoge mate bestand tegen chemicaliën. Ondanks de 
goede hechting zijn de afgedichte onderdelen aansluitend weer gemakkelijk te demonteren en laat de pakking zich relatief gemakkelijk 
verwijderen.  
 
Easy Gasket is ook uitermate geschikt voor het repareren van rubberen onderdelen die beschadigd zijn geraakt aan de auto, truck, boot, motor, 
schakelkast enz. Denk bijvoorbeeld aan de reparatie van deurrubbers en van gescheurde of beschadigde kabeldoorvoeren. Daarnaast is Easy 
Gasket perfect te gebruiken voor het afdichten van elektriciteitskasten en stekkerdozen. Het product is namelijk enorm flexibel en heeft een rek-
tot-breukwaarde van bijna 400%.  
 
De verpakking in een tweekamerdrukbus is minder milieubelastend en garandeert een lange houdbaarheid. Het speciale ventiel voorkomt 
verstopping van de spuitmond en breekt niet af. Het maakt het bovendien mogelijk de bus met één hand te bedienen. 

 
ALGEMEEN 

VERPAKKING  Tweekamerdrukbus 275 ml 

ARTIKELCODE   01.1407.0000 
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TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis:     Synthetisch rubber 

Volumieke massa / dichtheid:  1040 kg/m³ 

Consistentie:    Pasteus 

Oplosmiddelen:    Geen 

Hardheid:    ± 17 (Shore A) 

Trek tot breuk (treksterkte):   ± 1,70 N/mm² 

Rek tot breuk (%):    ± 380% 

Modulus:    ± 0,35 N/mm² (bij 100% rek) 

Temperatuurbestendigheid:   -50°C tot +200°C 

Piektemperatuurbestendigheid:  270°C 

UV-bestendigheid:    Zeer goed 

Waterbestendigheid:   Zeer goed 

Oplosmiddelbestendigheid:   Goed 

Zuurbestendigheid:   Goed 

Standvermogen:    Zeer goed 

Verwerkingscondities:   +5°C tot +40°C 

Soort ondergrond:    Metaal, glas, papier, kurk, aluminium, rubber en de meeste kunststoffen 

Voorbereiding van de ondergrond:  Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergrond reinigen met Innotec Multisol of 
Innotec Power Clean. 

Methode van aanbrengen:  Direct uit de verpakking gelijkmatig aanbrengen op één van de te monteren delen. Delen binnen 5 
minuten samenvoegen. Handvast draaien. Na 20 minuten op het voorgeschreven aanhaalmoment 
vastdraaien. 

Open tijd:    5 minuten 

Huidvorming:    6 minuten (23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid) 

Kleefvrijheid:    8 minuten 

Doorhardingssnelheid:   ± 2 mm in 24 uur 

Maximaal toelaatbare vervorming:  25% 

Reinigen materialen:   Met Innotec Multisol 

Reinigen handen:    Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water 

Houdbaarheid:    12 maanden in originele, ongeopende verpakking 

Opslagcondities:    Koel en droog bewaren 
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Batchcodetype:    F 

Bijzonderheden:    Niet geschikt voor toepassingen waarbij het product wordt ondergedompeld in benzine. 

OEM-vrijgegeven 

EAN-Code:    5400563001943 

 
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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