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EIGENSCHAPPEN 

• Zeer gemakkelijk te verstrijken. 

• Trekt geen draden. 

• Lage VOC-waarde. 

• Behoud van originele structuur. 

• Snelle droging, snel overspuitbaar. 

• Uitstekend standvermogen, zakt niet weg. 

• Blijvend elastisch. 

• Zeer sterke hechting. 

• Neutrale geur. 
 
 

 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
Innoflex-Sealer H2O is een innovatieve watergedragen strijk- of carrosseriekit voor het professioneel afdichten van carrosseriedelen tot een 
fabrieksoriginele structuur. Door zijn unieke samenstelling is het product reukloos en blijvend elastisch met een uitstekende eindhechting op 
nagenoeg alle ondergronden. Reeds na 20 minuten overspuitbaar met de meeste moderne laksystemen.  
 
Innoflex-Sealer H2O is perfect verstrijkbaar tot een fabrieksoriginele structuur zonder draden te trekken of in te drogen. Ook tijdens droging 
behoudt Innoflex-Sealer H2O de aangebrachte structuur. Vloeit niet uit, scheurt niet en vertoont minimale krimp. Bovendien heeft het product 
een neutrale geur.  
 
Innoflex-Sealer H2O is blijvend elastisch en geeft door zijn sterke hechting ook een perfecte bescherming aan de ondergrond. Vanwege zijn 
snelle droging is Innoflex-Sealer H2O al na korte tijd overspuitbaar met nagenoeg elk modern laksysteem, zowel watergedragen als 
oplosmiddelhoudend, waarbij de oppervlaktestructuur intact blijft.  
 
De lasnaden aan de binnen- en buitenzijde van een voertuig zijn af fabriek geheel voorzien van een verstreken kit. In geval van schade of overige 
herstel- of constructiewerkzaamheden is Innoflex-Sealer H2O hét product met lage VOC en neutraal van geur om deze afwerking weer in de 
originele staat te herstellen.  
 
Voor een optimaal strijkresultaat verdient het aanbeveling de InnoQuip Brush te gebruiken.  
 
Door de handige verpakking in een blik van 750 ml is Innoflex-Sealer H2O zeer gemakkelijk en economisch in het gebruik. Het speciale deksel met 
patentsluiting zorgt ervoor dat de kwast gemakkelijk af te strijken is, zonder dat de kit de sluiting vervuilt. Hierdoor is het blik altijd weer goed af 
te sluiten, zodat het product langer houdbaar is en het deksel zich ook weer gemakkelijk laat openen. 

 
ALGEMEEN 

VERPAKKING  Blik 750 ml 

ARTIKELCODE   01.1405.0030 donkergrijs 
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TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis:     Acryl copolymeer 

Volumieke massa / dichtheid:  ± 1300 kg/m³ 

Consistentie:    Thixotroop 

Oplosmiddelen:    Organische oplosmiddelen 

Hardheid:    ± 65 (Shore A) 

Trek tot breuk (treksterkte):   ± 4 N/mm² (volgens DIN 53504) 

Rek tot breuk (%):    ± 100% (volgens DIN 53504) 

Modulus:    ± 4 N/mm² (100% rek) (volgens DIN 53504) 

Temperatuurbestendigheid:   -30°C tot +80°C 

UV-bestendigheid:    Uitstekend 

Waterbestendigheid:   Goed, na uitharding 

Oplosmiddelbestendigheid:   Goed, bij kortstondig contact 

Standvermogen:    Uitstekend 

Percentage vaste stof:   ± 65% 

Krimp:     ± 30% 

Verwerkingscondities:   +5°C tot +40°C 

Soort ondergrond:    Blank metaal, aluminium, galvanische en gecoate ondergronden 

Voorbereiding van de ondergrond:  Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergrond reinigen met Innotec Multisol of 
isoleren met een geschikte primer/coating. Bij voorkeur zowel ondergrond als primer aanschuren met 
P320. 

Methode van aanbrengen:   Innoflex-Sealer H2O rechtstreeks uit het blik aanbrengen met een stevige nylon kwast of spatel. 

Open tijd:    48 uur 

Huidvorming:    ± 10 minuten 

Kleefvrijheid:    ± 20 minuten 

Doorhardingssnelheid:   ± 2 mm in 24 uur (bij 20°C) 

Overschilderbaarheid:  Na 20 minuten met nagenoeg elk modern laksysteem (zowel watergedragen als oplosmiddelhoudend), 
zonder droogvertraging. Door de grote verscheidenheid aan verftypen in de markt, vooraf testen met het 
betreffende verftype. 

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:  In toepassingen waar Innoflex-Sealer H2O na applicatie wordt blootgesteld aan vocht-/vorstbelasting bij 
voorkeur steeds isoleren met een aflak. 

EAN-Code:    5400563001837 

 
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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