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BRUSHABLE SEALER     
LIJMEN EN KITTEN 

• Zeer gemakkelijk te verstrijken 

• Trekt geen draden  

• Geeft originele structuur  

• Zeer sterke hechting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING : 
BRUSHABLE SEALER  is een unieke verstrijkbare 
carrosserie -kit voor het professioneel afdichten van 
carrosseriedelen. Het product is perfect verstrijkbaar tot 
een fabrieksoriginele structuur zonder draden te trekken 
of in te drogen.  Ook tijdens droging behoudt brushable 
sealer de aangebrachte structuur. Het vloeit niet uit, 
scheurt niet en vertoont minimale krimp. Bovendien 
heeft het product een neutrale geur.  
Brushable sealer is blijvend elastisch en geeft door zijn 
sterke hechting ook een perfecte bescherming aan de 
ondergrond. Vanwege zijn snelle droging is brushable 
sealer al na korte tijd overspuitbaar. 
 
TOEPASSINGEN : 
Brushable sealer wordt o.a. toegepast om naden af te 
dichten zoals metaaloverlappingen, las- en felsnaden 
welke voorkomen in motoren, kofferruimtes en in 
deuren. Tevens toepasbaar als algemene naadafdichting 
in o.a.: 
 
- Automobielindustrie 
- Schadeherstel bedrijven 
- Carrosseriefabrieken 
- Metaalindustrie 
- Luchtkanalen, aircobouw 
- Scheepsbouw 
- Busbouw 
 
GEBRUIKSAANWIJZING : 
De te behandelen oppervlakken moeten schoon, droog, 

roest-, stof- en vetvrij zijn. Brushable sealer is snel en 

druipvrij met een schone, stijve kwast (nylon) aan te 

brengen. De af te dichten onderdelen goed vullen tot de 

gewenste laagdikte bereikt is en ervoor zorgen dat er 

niet teveel luchtinslag optreedt. De huidvorming volgt na 

ongeveer 30 minuten. Volledige uitharding treedt na 1 

tot 2 dagen op, afhankelijk van de opgebrachte 

laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid. 
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Het product is na ongeveer 30 minuten overlakbaar, maar het is beter om het product overnacht (12 tot 24 uur) 
te laten drogen alvorens het te overlakken. Het product kan zowel in smalle rupsvorm als brede laag aangebracht 
worden en zowel horizontaal als verticaal. Het verkregen resultaat is vergelijkbaar met de originele 
fabrieksstructuur met zichtbare strepen. 
 
SPECIFICATIES : 
 

Consistentie  : Pasteus, goed standvermogen 
Kleur Visueel : Grijs 
Viscositeit (40°C) Brookfield : 2.000 - 2.800 Pas (Spindel 7 / V½) 
Soortelijk gewicht (20°C) DIN 51757 : 1,19 - 1,25 kg/ltr 
Vaste stof DIN 53216 (3 uur 120°C) : 61,0 - 63,0 % 

 

Stofdroog Bij ± 20°C, 65% RV : 30 Tot 60  Minuten (± 2000 mu) 
Doordroging / Uitharding Bij ± 20°C, 65% RV : 24 Tot 48  Uur (± 2000 mu) 
Overlakbaarheid (±20°C, 65% RV) 2K-acryl systeem : Mogelijk na 30 minuten, beter is na 12 tot 24 uur 
 Basecoat systeem : Mogelijk na 30 minuten, beter is na 12 tot 24 uur 
 Watergedragen systeem : Mogelijk na 12 tot 24 uur 
Chemische bestendigheid Uitgehard bestand tegen : Water, zoutnevel, olie, lichte zuren en basen 
Temperatuur bestendigheid Uitgehard bestand van : -25 °C tot +80 °C 
Verbruik Laagdikte ±2000 mu nat : ± 2,5 kg/m2 ± 2,0 ltr/m2 
Reinigen Vers materiaal : Terpentine 
 Uitgehard materiaal : Mechanisch 
Zoutneveltest DIN 50021 : Tot 480 Uur Ri 0, 1250 mu droge laag 
  : Tot 720 Uur Ri 0, 1250 mu droge laag + lak 
Buigtest DIN 53152 (+70°C) : Geen scheurvorming, geen onthechting 
 DIN 53152 (-30°C) : Geen scheurvorming, geen onthechting 
Hecht op  : Diverse metalen ondergronden 
Hechting DIN 53151 : Gt 0 op diverse metalen ondergronden 
 DIN 53151 : Gt 0 bij 2K-acryl systeem 
 DIN 53151 : Gt 0 bij Basecoat systeem 
 DIN 53151 : Gt 0 bij Watergedragen systeem 

 

 


