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Product 
Voorgevormde elastomeer op basis van gevulkaniseerde 
siliconen. 
 
Toepassingsvoorbeelden  

 Glassector 
 Daklichtconstructies 
 Automobiel- en luchtvaartindustrie 
 Gevelbouw 
 Elektronische sector 
 Spanplafonds 
 Sector waar een compatibiliteit vereist is met 

siliconen 
 Gordijngevels, puien 

 
Kleuren 
Standaard: transparant (melkwit) 
Zwart, wit, grijs, bruin 
Alle RAL-kleuren zijn leverbaar (mits minimumaantallen) 
 
Diktes 
Variabel volgens specificatie 
 
Breedtes 
Van 6 tot 1.350 mm 
Op maat volgens de wens van de klant (volgens plan) 
 
Uitvoeringen 

• Rond 
• Vierkant 
• Rechthoekig 
• Geëxtrudeerd volgens plan 
• Standaardprofielen 

 
Eigenschappen  

 Relatief constante elasticiteit in een breed scala 
temperaturen (van -60 tot + 200°C) 

 Leverbaar in een groot aantal RAL- of 
metaalkleuren 

 Betrouwbare verlijming op een groot aantal 
ondergronden met de gepaste silicone 

 Functionele eigenschappen worden behouden 
gedurende vele jaren 

 Uitzonderlijke compatibiliteit op een breed scala 
ondergronden zoals glas en andere oppervlakken 

 uv-bescherming van de voegen van dubbel glas  
 Zeer goede verluchting mogelijk van de voegen 

dankzij de goede waterdampdoorlaatbaarheid  
 Uitzonderlijke uv-weerstand 
 Zeer goed bestand tegen veroudering en 

weersinvloeden 
 
 

GEËXTRUDEERDE SILICONE: 
CS-VR-SIL PROFILE 

 

 
 
Technische eigenschappen 
 
Karakteristiek Waarde + eenheid 
Specifiek gewicht  
(ASTM D2240) 1,90-1,25 g/cm² 

Shorehardheid A 
(ASTM D792) 40-80° 

Rek bij breuk (ASTM D412C) van 200 tot 500% 
Treksterkte (ASTM D412C) van 8 tot 14 MPa 
Scheursterkte  
(ASTM D624B) 12-22 kN/m 

Stoot-elasticiteit  
(DIN 53512) van 20 tot 40% 

Blijvende vervorming 
(DIN 53517) van 10 tot 25% 

Temperatuurweerstand van -60°C tot +200°C  

Dampdoorlaatbaarheid 
(DIN 53553) 1980 µ 

Ozonweerstand 100 ppm 

Opslag 

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

 
Algemene informatie /  bijkomende voordelen 
Perfecte chemische compatibiliteit tussen het glas, het siliconenprofiel 
en de afdichtingssilicone. Zeer goede elasticiteit, initieel geheugen en 
scheurweerstand. 
Bevat geen actieve bestanddelen voor de bevordering van de uv- en 
verouderingsweerstand in tegenstelling tot de formuleringen van 
synthetisch rubber zoals bijvoorbeeld EPDM, polychloropreen, … 
Deze additieven kunnen namelijk naar andere oppervlakken migreren 
en daardoor een verontreiniging teweegbrengen, alsook een versnelde 
veroudering van het rubber veroorzaken. 
Belangrijke waterdampdiffusie waardoor de voegen kunnen “ademen” 
en het incidenteel binnengedrongen water verwijderd kan worden. 
De breedtes van de siliconenprofielen gaan van 4 tot 30 mm voor 
glasdiktes van 9 tot 45 mm. 
Bepaalde modellen hebben verschillende kamers die gescheiden 
kunnen worden bij de plaatsing. Dat geeft de mogelijkheid om het 
siliconenprofiel aan te passen aan de voegdiepte. 
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GEËXTRUDEERDE SILICONE: 
CS-VR-SIL PROFILE 
 
Geen enkele vervorming van de profielen bij de toepassing van 
de kit op de buitengevel. 
Eenvoudige controle van de dikte van de aangebrachte 
siliconenlaag. 
De voegen en de glasvolumes vertonen geen metaal-afwerking 
zoals aluminiumprofielen. 
Er zijn geen specifieke vereisten bij de verbinding van hoeken 
dankzij de aangepaste of  voorgevormde stukken. 
Het is aanbevolen de delen die in contact komen met de hoeken 
te verlijmen met de gepaste siliconenkit. 
Uitzetting van de voegen: deze afdichtingsprofielen kunnen 
breedtewijzigingen van de voegen opnemen van 2 à 4 mm en zo 
de veel voorkomende variaties in breedte van de voeg die 
ontstaan bij de montage van glasvolumes, compenseren. 
 
Toepassingsgids 
Voor een maximale kleefkracht is het aan te raden het 
contactoppervlak goed voor te bereiden door elk spoor van stof, 
zeep of olie te verwijderen met behulp van een geschikt 
reinigingsmiddel (mengsel van 50/50 isopropanol 
alcohol/water) type Dowsil™ R-40. 
 
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: 09-2005. 
De producent behoudt zich het recht op wijziging voor. 2020 04 01 
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