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Product 
BUTYL CS-24 is een hoogwaardig, met rubber bekleed 
afdichtmiddel met uitstekende hechting op de meeste 
bouwoppervlakken. BUTYL CS-24 hardt uit door het 
vrijgeven van het oplosmiddel. Het product is bedoeld voor 
gebruik in ingesloten, niet-poreuze opvulvoegen. 
Als het oppervlak van het afdichtmiddel blootgesteld wordt 
aan weersomstandigheden, wordt de BUTYL CS-24, 
afhankelijk van de temperatuur, 3 tot 5 dagen na het 
aanbrengen, kleefvrij door oplosmiddelverlies en vormt een 
flexibele rubberen afdichting. BUTYL CS-24 is hoofdzakelijk 
bedoeld voor opvultoepassingen. 
 
Toepassingsvoorbeelden 

 duurzame lucht- en waterdichte afdichting tussen 
overlappende metalen platen 

 luchtafdichting van vliesgevels, buisafdichtingen, 
panelen in voertuigen en caravans, geprofileerde 
dakplaten  

 blijft buigzaam bij lage temperaturen en kan dus 
toegepast worden bij het afdichten van koude 
ruimtes  

 
Kleur 
Zwart 
 
Verpakking 
Kokers van 310 ml / 25 kokers per karton 
 
Voordelen  

 levensduur van 20 jaar in aanbevolen toepassingen 
 geen vlekken 
 geen olievlekken 
 zeer flexibel / geen verharding bij lage 

temperaturen 
 uitstekende hechting 
 weinig krimp 

 
Beperkingen 

• niet geschikt voor gebruik bij constante 
onderdompeling in water  

• niet gebruiken bij open voegen 
• niet gebruiken in contact met de rand van gelaagd 

glas of isolatieglaseenheden 
 
Gebruiksaanwijzing 
Alle oppervlakken moeten schoon en droog zijn en vrij van 
vuil, stof, vet en andere vervuiling. BUTYL CS-24 moet met 
een kitpistool aangebracht worden, stevig op het oppervlak 
om een goed contact en een goede hechting te garanderen. 
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Technische eigenschappen 
 
Karakteristiek Waarde + eenheid 

Soortelijk gewicht 1.58-1.63 g/cm³ 
Vlampunt >55oC 

Verwerkingstemperatuur +5°C tot +40°C 

Temperatuurbestendigheid -30°C tot +80°C 
Vloei (ISO 7390) geen vloei 

Levensduur tenminste 20 jaar indien 
gebruikt zoals aanbevolen 

Opslag koel en droog bewaren  

Houdbaarheid 

12 maanden in 
ongeopende verpakking, 
indien bewaard in koele, 
droge omstandigheden 

 

Gebruiksaanwijzing (vervolg)  
Na het aanbrengen mag er niet te lang gewacht worden 
voordat de oppervlakken samengevoegd en mechanisch 
gefixeerd worden. 
Afdichtmiddel dat uit de voeg gehaald wordt, kan afgeveegd 
worden en het oppervlak kan gereinigd worden met 
white spirit. 
 
Gezondheid en veiligheid 
BUTYL CS-24 is ontvlambaar en bevat organisch oplosmiddel. 
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Gebruiken in 
goed geventileerde ruimtes. 
Als BUTYL CS-24 in contact komt met de ogen, spoel de ogen 
dan overvloedig met schoon water. Win medisch advies in 
als de irritatie aanhoudt. Indien BUTYL CS-24 per ongeluk 
ingenomen wordt, een arts raadplegen en de verpakking of 
het etiket tonen. Bij oogcontact spoelen met overvloedig 
veel warm water en medische hulp inroepen. Zie het 
gezondheids- en veiligheidsinformatieblad voor meer 
informatie. 
Buiten het bereik houden van kinderen en van dieren. 
 
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: 2011 06. 
De producent behoudt zich het recht op wijziging voor. 2020 04 01 
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