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Product 
Voorgevormde elastomeer op basis van gevulkaniseerde 
peroxide silicone. 
 
Toepassingsvoorbeelden  

 glassector 
 daklichtconstructies 
 automobiel- en luchtvaartindustrie 
 gevelbouw 
 elektronische sector 
 spanplafonds 
 sector waar een compatibiliteit vereist is met 

siliconen 
 gordijngevels, puien 

 
Kleuren 
Standaard: transparant-melkwit 
 
Diktes 
1-2-3-4-5-6-8-10 mm in niet-zelfklevende uitvoering 
1-2-3-4-5-6 in zelfklevende uitvoering 
 
Uitvoeringen 

• rond 
• vierkant 
• rechthoekig 
• geëxtrudeerd volgens plan 
• standaardprofielen 

 
Eigenschappen  

 relatief constante elasticiteit in een breed scala 
temperaturen (van -90 tot + 210°C) 

 functionele eigenschappen worden behouden 
gedurende vele jaren 

 zeer goed bestand tegen veroudering en 
weersinvloeden 

 bestaat ook in FDA-versie 
 
Opmerking 
Bij zelfklevende uitvoeringen dient de lijmlaag enkel voor 
een eenvoudige, tijdelijke positionering van het product. 
Het product mag mechanisch niet belast worden. 
De materialen en ondergrond moeten vast, droog, vet-, 
olie- en stofvrij zijn. 
 
 
 

 
GEEXTRUDEERDE SILICONE: 

CS-VR-SIL 
 

 

Technische eigenschappen 
Karakteristiek Waarde + eenheid 

Product Gevulkaniseerde peroxide 
silicone 

Shorehardheid A (DIN 53505) 60±5A 

Temperatuurweerstand van -90°C tot +210°C  

Specifiek gewicht (DIN 53508) 1,20 g/cm³ 

Rek bij breuk (DIN 53504) min. 200% (in functie van de 
dikte) 

Treksterkte (DIN 53504) min. 60 kg/cm² 
Blijvende vervorming   
(DIN 53517) max.40% bij 70°C/24u/25% 

Scheurweerstand (DIN 53515) min. 20 kg/cm (in functie van 
de dikte) 

Chemische weerstand 
 

ozon: uitstekend 
verdunde zuren en basen: 
uitstekend 
geconcentreerde zuren en 
basen: uitstekend 
oliën: goed 
solventen : redelijk 

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

Gewijzigde technische eigenschappen bij 
warmteveroudering (72u bij 70°C) 
Karakteristiek Waarde + eenheid 

Shorehardheid A (DIN 53505) + 3 (max) 

Treksterkte (DIN 53504) +5/-5 % 

Rek bij breuk (DIN 53504) +5/-5 % 

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