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EIGENSCHAPPEN 

• Blijvend elastisch. 

• Zeer goede hechting op vrijwel alle ondergronden. 

• Hoge flexibiliteit. 

• Goede waterbestendigheid. 

• Temperatuurbereik van -35°C tot +90°C. 

• Vrij van oplosmiddelen, isocyanaten en siliconen. 

• Lange open tijd. 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

OMSCHRIJVING 
Versabond is een unieke, blijvend elastische montage- en afdichtingskit op basis van de nieuwste SPUR-polymeertechnieken. Het product is 
uitermate geschikt voor verlijmingen of afdichtingen op vrijwel alle ondergronden in de automobiel- en bouwsector, zoals metaal, aluminium, 
beton, steen, hout, bouwfolies, PVC, EPDM, rubber, vijverfolies, ferro- en non-ferrometalen.  
 
Versabond heeft een enorme flexibiliteit en is zeer waterbestendig. Hierdoor kan het product ook worden ingezet voor toepassingen waar water 
en vocht vrij spel hebben, zoals daken en vijvers. Na droging is Versabond een stug, zelfklevend product. Versabond heeft een 
temperatuurbereik van -35°C tot +90°C, waardoor zelfs onder koude omstandigheden een perfecte verbinding kan worden gegarandeerd.  
 
Versabond bevat geen oplosmiddelen, waardoor de verlijming of afdichting niet onderhevig is aan krimpen of scheuren. Het product bevat ook 
geen siliconen of isocyanaten. Na het aanbrengen kan Versabond lange tijd open blijven staan zonder dat de hechting daardoor vermindert, er 
zal zelfs een betere aanvangshechting ontstaan. 

 
ALGEMEEN 

VERPAKKING  Koker 310 ml Zwart 

ARTIKELCODE   01.2416.0000 
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TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis:     SPUR-Polymeren 

Volumieke massa / dichtheid:  ± 1235 kg/m³ 

Consistentie:    Pasteus 

Oplosmiddelen:    Geen 

Temperatuurbestendigheid:   -35°C tot +90°C 

Waterbestendigheid:   Zeer goed 

Standvermogen:    Redelijk, vloeit na 

Percentage vaste stof:   100% 

Krimp:     Geen 

Verwerkingscondities:   + 5°C tot +35°C 

Soort ondergrond:  Diverse bouw- en constructiematerialen, zoals beton, steen, hout, bouwfolie, pvc, EPDM, vijverfolie, 
ferro- en non-ferrometalen 

Voorbereiding van de ondergrond:  Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergronden reinigen met Innotec Multisol of 
Innotec Seal and Bond Remover. Kunststofondergronden reinigen met Innotec Repaplast Cleaner 
Antistatic. 

Methode van aanbrengen:  Rechtstreeks vanuit de koker met een kitpistool (InnoQuip Pro 2000 Gun, Easy Grip Gun of Air Sealant 
Applicator 300) aanbrengen. Bij verlijmingen de delen binnen 5 minuten samenvoegen. Indien men de 
delen tot maximaal 1 uur open laat liggen alvorens men ze samenvoegt, zal men een betere 
aanvangshechting krijgen. 

Huidvorming:    Geen. Het product blijft enigszins kleverig. 

Doorhardingssnelheid:   Volledig na ± 2 dagen 

Overschilderbaarheid:   Niet overschilderbaar 

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 

Batchcodetype:    F 

Bijzonderheden:    Onder zware afschuif- of trekbelasting zal permanente vervorming optreden. 

EAN-Code:    5400563003527 

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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