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Product 
Volrubber. 
 
Toepassingsvoorbeelden  

 opleggingen voor welfsels 
 afstandhouder 
 demping van schokken en trillingen  

 
Kleur 
Zwart  
 
Diktes 
2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 15 mm 
(12 en 20 mm op aanvraag) 
 
Breedtes 
Van 6 tot 1.400 mm 
 
Lengtes 
Lengte afhankelijk van de dikte en de uitvoering 
 
Leverbare vormen (uitvoering) 

• stroken 
• platen 
• rollen 
• voorgevormde stukken (stansdelen) 
• onbelijmd  

 
Eigenschappen  

 goede prijs/kwaliteitverhouding 
 goede bestendigheid tegen water 
 matig bestand tegen weersinvloeden, chemicaliën 

en oliën 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUBBER ELASTOMEER: 
CS-VR-RUBBER 

 
 

 

Technische eigenschappen 
 
Karakteristiek Waarde + eenheid 

Densiteit  1,5  - 1,6 g/cm³ 
Shorehardheid A  65° ± 5 
Structuur SBR volrubber 
Rek bij breuk  
 

± 200 %  
(naargelang de dikte) 

Treksterkte 
 

± 3,8 MPa  
(naargelang de dikte) 

Chemische weerstand 
• olie, brandstof, 

zuren 
• alkaline 

 
• niet aanbevolen 

 
• redelijk 

Verouderingsweerstand redelijk 

Opslag (met lijmlaag) 

in een ruimte met 
constante temperatuur van 
21°C en 50% relatieve 
vochtigheid 

 
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: 04 2019 
 De producent behoudt zich het recht op wijziging voor. 2020 04 01 

mailto:info@casteleinsealants.be
http://www.casteleinsealants.be/
mailto:info@casteleinsealants.nl
http://www.casteleinsealants.nl/

