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Product 
Een mastieklijm op basis van één component polyurethaan 
die uithardt onder invloed van de luchtvochtigheid. 
 
Toepassingsvoorbeelden 
Voor het verlijmen en het luchtdicht afwerken van 
synthetische folies zoals: 

 de meeste onderdakfolies 
 de meest gangbare dampschermen 
 polypropyleenfolies rond schrijnwerk 
 luchtdichte folies type CS-CLOSED-IN 

 
Verpakking 
Folieverpakking van 600 ml 
Doosinhoud = 20 stuks 
 
Voordelen/Eigenschappen 

 hecht uitstekend op de meeste ondergronden in 
de bouwsector 

 luchtdicht 
 uitzonderlijke hechting in de poriën van niet-

geweven folies 
 tixotroop (vloeit niet) 
 bezit een grote elasticiteit en bestendigheid tegen 

het inscheuren 
 bevat isocyanaten 
 goede mechanische weerstand 
 neutrale polymerisatie 

 
Applicatiemethode 
Ondergronden dienen schoon, droog en draagkrachtig te 
zijn. In het algemeen hecht de CS-PU-FOIL BOND zonder 
primer perfect op de meest gangbare bouwmaterialen. 
Ondergronden eventueel ontvetten met een aangepaste 
cleaner. Wij adviseren vooraf een hechtingstest uit te 
voeren. 
 
Veiligheid algemeen 
Langdurig contact met de huid voorkomen. Wanneer niet 
uitgehard materiaal in de ogen komt, deze met veel water 
uitspoelen en een arts raadplegen. 
 
Gebruiksvoorzorgen 
Een product veiligheidsinformatieblad (MSDS) is op verzoek 
beschikbaar. 
 
Opmerking 
Maak steeds gebruik van een harde 
aandrukrol voor een optimale hechting. 
Twee types zijn voorhanden: hard 
siliconenrubber of staal. 
 
 

CS-PU-FOIL BOND 
 

 
 

Technische eigenschappen 
 
Karakteristiek Waarde + eenheid 

Basis één component 
polyurethaan 

Soortelijk gewicht 1,20 g/ml 
Uitzicht pasta-achtig 
Shorehardheid A  
(ISO 868-3sec) +/- 45° 

Temperatuurbestendigheid van -40°C tot +90°C 

Verwerkingstemperatuur van +5°C tot +40°C 
Huidvormingstijd 
(20°C en 50% R.V.) 45 à 60 minuten 

Uithardingsschema 
(23°C en 50% R.V.) 4 mm na 24u 

Elasticiteitsmodulus bij 
100% verlenging (ISO 8339) +/-0,60 MPA 

Rek bij breuk (ISO 8339) >80% 

Weerstand 

uitstekend tegen water en 
zoutnevel 
middelmatig tegen zuren 
en verdunde basen 

Opslag 
in de ongeopende, 
oorspronkelijke verpakking, 
bij kamertemperatuur 

Houdbaarheid 12 maanden na 
productiedatum 

 
Algemene informatie 
De informatie in dit document wordt te goeder trouw aangeboden en 
correct geacht. Wij hebben echter geen invloed op de omstandigheden 
waarin deze producten gebruikt worden, noch op de methodes waarmee 
dit gebeurt. 
Daarom dient deze informatie niet ter vervanging van testen die de klant 
zelf moet uitvoeren om zich ervan te vergewissen dat de producten veilig 
en effectief zijn en de beoogde doeleinden bereiken. De suggesties m.b.t. 
het gebruik van het product mogen niet gebruikt worden als aanleiding 
om inbreuk te maken op welk patent dan ook. 
De enige garantie die Castelein Sealants biedt is dat dit product voldoet 
aan de verkoopvoorwaarden van Castelein Sealants die gelden op het 
moment van verzending. 
Uw enige rechtsmiddel in geval van schending van deze garantie beperkt 
zich tot de terugbetaling van de aankoopprijs of de vervanging van het 
product dat niet voldoet aan de garantie. 
Stand van de technische gegevens van de leverancier: 03-2010. 
De producent behoudt zich het recht op wijziging voor. 2020 04 01 
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