
EASY GASKET                                                                                                                                              versie: EG 0920091

Eigenschappen

 Synthetisch rubber 
 Eenvoudige applicatie 
 Spaarzaam in gebruik
 Afdichting en pakkingmaker
 Temperatuurbestendig 
 Goed chemisch bestendig  
 Te gebruiken bij bestaande pakkingen
 Snelle droging en uitstekende hechting
 Afdichten en herstellen van rubbers
 Flexibel

Omschrijving

Easy Gasket is een zeer hoogwaardige en gemakkelijk te verwerken pakkingmaker, geschikt als 
vervanger en extra afdichter voor allerlei soorten pakkingen. De bus is voorzien van een uniek 
ventiel waarmee de uitstroomsnelheid te doseren is. Hierdoor is het geschikt voor grotere en 
kleinere applicaties. Easy Gasket is door zijn basis ook geschikt voor het herstellen of afdichten van 
rubbers. Easy Gasket is uitstekend chemisch en temperatuur bestendig.

Algemeen

Verpakking Tweekamerdrukbus 275 ml
Bestelcode (kleur) 407 (zwart)
Artikelcode 01.1407



EASY GASKET                                                                                                                                              versie: EG 0920091

Basis Synthetische rubber

Volumieke massa c.q. 
dichtheid

1040 kg/m³

Consistentie Pasteus

Oplosmiddelen Geen

Hardheid 17 (Shore A)

Trek tot breuk (treksterkte) 1,70 N/mm²

Rek tot breuk (%) 380%

Modulus 0,35 N/mm² (100%)

Temperatuurbestendigheid -50 °C tot +200 °C

Piektemperatuurbestendigheid 270 °C

UV-bestendigheid Zeer goed

Waterbestendigheid Zeer goed

Oplosmiddelbestendigheid Goed

Zuurbestendigheid Goed

Standvermogen Zeer goed

Verwerkingscondities +5 °C tot +40 °C

Soort ondergrond Metaal, glas, papier, kurk, aluminium, rubber en de meeste kunststoffen

Voorbereiding van de 
ondergrond

Schoon, droog en vetvrij. Ondergronden reinigen met Innotec Multisol of Innotec Power 
Clean.

Methode van aanbrengen Direct uit de verpakking gelijkmatig aanbrengen op één van de te monteren delen. Binnen 5 
minuten delen samenvoegen. Handvast draaien. Na 20 minuten op het voorgeschreven 
aanhaalmoment vastdraaien.

Open tijd 5 minuten

Huidvorming 6 minuten (23 °C / 50% relatieve luchtvochtigheid)

Kleefvrijheid 8 minuten

Doorhardingssnelheid 2 mm na ± 24 uur

Maximaal toelaatbare 
vervorming

25%

Reiniging materialen Met Innotec Multisol

Reiniging handen Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water

Houdbaarheid 12 maanden in originele, ongeopende verpakking

Opslagcondities Koel en droog bewaren

Batchcodetype G

Bijzonderheden Niet geschikt voor toepassingen waarbij het product wordt ondergedompeld in benzine.
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