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HittebeStendige Siliconenkit

productomscHrijving
Hittebestendige siliconenkit voor het verlijmen en afdichten van voegen die 
blootgesteld worden aan hoge temperaturen. Hittebestendigheid: max. 300°C

toepassingsgeBied
Bison High Temp is de beste keuze voor verlijmen en afdichten van voegen, 
naden en kieren waar een hoge hittebestendigheid gewenst is. Hecht zeer 
goed op glas, emaille, tegels, geglazuurde keramiek en gladde metalen. 
Uitermate geschikt voor met name het verlijmen en afdichten van oven- 
en magnetronruiten, randen rondom (keramische) kookplaten, warmte 
afvoerkanalen, rookkanalen, hitteschermen voor de openhaard (tevens geschikt 
als vloeibare pakking voor automotive toepassingen).

eigenscHappen
· Hittebestendig na volledige uitharding tot 250°C en kortstondige (ca. � uur) 
tot maximaal 300°C
· Gemakkelijk verwerkbaar
· Kleur van de kit: zwart
· Azijnzuur afsplitsende kit
· Kleurvast
· Kit kan uitzetten in contact met vet, olie, koelvloeistof of brandstoffen.

voorBereiding
verwerkingsomstandigheden: Uitsluitend verwerken bij temperaturen 
tussen +5 en +40°C.
eisen oppervlakken: Voegen schoon, droog, stof-, roest- en vetvrij maken. 
Zuigende ondergronden en kunststoffen eerst voorbehandelen met Bison 
Siliconen Primer.
voorbehandeling oppervlakken: Voor een mooi resultaat schilderstape 
langs de randen van de voeg aanbrengen. Voorkom zonodig drievlakshechting 

door opvulschuimsnoer of PE folie in de voeg aan te brengen.
gereedschap: Bison Silicone Multi Tool

verwerking
verbruik: � tube voor ca.�,5 meter voeg van 6 x 6 mm.
gebruiksaanwijzing:  
De dop van de tube afdraaien. Plastic canule schuin afsnijden. Kit gelijkmatig 
en langzaam in de voeg spuiten. Direct gladstrijken met Bison Silicone Multi 
Tool of vinger en zeepwater. Bij verlijming de te lijmen delen binnen 5 minuten 
samenvoegen.Na ca. �5 minuten vormt zich een oppervlaktehuid. Bison High 
Temp bereikt de hoge hittebestendigheid na volledige uitharding. De uitharding 
kan worden versneld door de kit op te warmen tot maximaal �50°C.
vlekken/resten: Vlekken direct verwijderen met terpentine. Uitgeharde kit is 
alleen mechanisch te verwijderen.
aandachtspunten: Siliconen harden uit onder invloed van luchtvochtigheid. 
Daarom is tijdens het uitharden beslist contact met luchtvochtigheid 
noodzakelijk.

droogtijden*
Huidvormingstijd: ca. �5 minuten
doorhardingssnelheid: ca. 3 mm/24 uur
* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, 
vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

tecHniscHe eigenscHappen
waterbestendigheid: Zeer goed
temperatuurbestendigheid: Van -50°C tot +250°C continu, piekbelasting 
tot 300°C.
uv-bestendigheid: Zeer goed
chemicaliënbestendigheid: Zeer goed
overschilderbaarheid: Niet overschilderbaar
elasticiteit: Zeer goed
vullend vermogen: Zeer goed

tecHniscHe speciFicaties
Basisgrondstof: Siliconenelastomeer
kleur: Zwart
viscositeit: Pasteus
dichtheid: ca. �.03 g/cm³
Flash point: K3 (>55°C)
Hardheid (shore a): ca. 25
elasticiteit e-modulus: ca. 0,49 MPa
rek bij breuk: ca. ��5 %

opslagcondities
Minimaal 24 maanden na productie. Aangebroken verpakking beperkt 
houdbaar. Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een 
temperatuur tussen +5°C en +25°C.
 

630�463 20�508�3


