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Productbeschrijving  
Novatio Seal-Fix Pro Black Power  is een hoogwaardige ijzersterke 1 component kit met een zeer 
hoge aanvangshechting op basis van MS-polymeer. in de regel is hierdoor het ondersteunen van de 
lijmverbinding niet meer nodig. Het product is reukloos, neutraal, siliconen en isocyanaat vrij.  
 

Toepassingen  
1. Verlijmen van panelen, plinten, vensterbanken, strippen, drempels, spiegels en isolatiemateriaal in 
de bouw.  
2. Voor carrosserie en metaalnaden.  
3. Verlijmingen in de scheepsbouw.  
 
Vanwege de structuur van Novatio Seal-Fix Pro Black Power is het aanbevolen om een kitpistool te 
gebruiken met een geschikte overbrenging. 
 
Eigenschappen  
� Oplosmiddel-, isocyanaat-, en PVC vrij.  

� Zeer goede UV-bestendigheid en verouderingsbestendigheid.  

� Algemeen: goede hechting op diverse ondergronden zonder gebruik van een primer.  

� Permanent elastisch bij temperaturen tussen -40°C en +120°C.  

� Neutrale, reukloze en snelle uitharding.  

� Verfverdraagzaam met de meeste industriële verfsystemen op zowel alkydhars-, alsook  

� op dispersiebasis (door de grote verscheidenheid aan industriële verven wordt een  
    verfverdraagzaamheidstest aanbevolen).  

� Overschilderbaar na huidvorming (nat op nat); dit heeft geen significante invloed op de  
    doorhardingssnelheid.  

 
Hechting  
In het algemeen vertoont Novatio Seal-Fix Pro Black Power zonder primer een goede hechting op 
schone, droge, stof-, en vetvrije ondergronden van aluminium, RVS, gegalvaniseerd staal, koper, 
messing, gepoedercoat metaal, de meeste gelakte metaalondergronden, glas, PVC, 
(glasvezelversterkt) polyester en gelakt hout.  
Geen hechting op onbehandeld polyethyleen, polypropyleen en teflon.  
 
Beschikbare kleuren: Zwart. 
Verpakking: Kokers van 290 ml.  
Veiligheid: Op verzoek is een product veiligheidsblad beschikbaar.  
 
Garantie  
Wij garanderen dat ons product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de 
specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- 
en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.  
 
Aansprakelijkheid  
De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt 
echter geen aansprakelijkheid in. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Technische kenmerken  

• Basisgrondstof MS Polymeer  

• Uithardingsmethode luchtvochtigheid  

• Soortelijke massa ca. 1,57 g/ml  

• Huidvormingstijd ca. 10-12 min. (20°C/50%R.V.)  

• Open tijd 10 min. (20°C/50%R.V.)  

• Doorharding na 24 uur ca. 3 mm (20°C/50%R.V.)  

• Shore A hardheid ca. 60 (DIN 53505)  

• Volumeverandering Neen  

• Trekspanning (100%) ca. 2,2 MPa (DIN 53504/ISO 37)  

• Trekspanning bij breuk ca. 3,5 MPa (DIN 53504/ISO 37)  

• Rek bij breuk ca. 350% (DIN 53504/ISO 37)  

• Afschuifspanning ca. 3,0 MPa (DIN 53283/ASTM D1002)  

• Oplosmiddelgehalte 0%  

• Isocyanaatgehalte 0%  

• Temperatuurbestendigheid -40°C tot +120°C  

• Verwerkingstemperatuur +5°C tot +35°C  

• UV- en weersbestendigheid zeer goed 
 


