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EIGENSCHAPPEN 

• Eenvoudige toepassing door sprayvorm. 

• Milde formule, dus veelzijdig inzetbaar. 

• Oplosmiddelvrij. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
 
Seal Fluid is speciaal ontwikkeld voor het inwassen en gladstrijken van kitsoorten die uitharden onder invloed van luchtvochtigheid. Dankzij de 
milde formule kan Seal Fluid op nagenoeg elke ondergrond worden gebruikt. 
 
Seal Fluid is volledig oplosmiddelvrij, daarnaast zorgt de milde samenstelling ervoor dat na het uitharden van de kit het oppervlak geen 
scheurtjes of barsten zal gaan vertonen. 
 
Seal Fluid is gebruiksklaar en hoeft niet meer te worden verdund. Door de verpakking in een spuitflacon van 500 ml of 1 liter met regelbare 
vernevelaar is Seal Fluid zeer gebruiksvriendelijk en direct toepasbaar. Als voorraadverpakking is er ook een economische 5-liter-jerrycan. 
Daarvoor kan ook de Innotec bulbfles (Bulb Shaped Bottle) worden gebruikt in combinatie met de 360° Trigger. 

 
ALGEMEEN 

 

VERPAKKING Flacon met vernevelaar 1L          | Niet-stapelbare jerrycan 5L 

ARTIKELCODE 80.0456.9999                                | 80.0458.9999 

 
TECHNISCHE INFORMATIE 

Basis:  Waterige, milde oplossing 

Volumieke massa / dichtheid:  ± 1000 kg/m³ 

Consistentie:  Vloeibaar 

Viscositeit:  ± 1 mPa.s 

pH:  7,8 (nagenoeg neutraal) 

Verwerkingscondities:  Afhankelijk van de gebruikte kitsoort 

Methode van aanbrengen:  Direct op de kitvoeg aanbrengen door middel van een vernevelaar. Vervolgens de kitvoeg afmessen of 
gladstrijken met een spatel. Bij gebruik op natuursteen rijkelijk met water spoelen om verkleuring te 
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voorkomen. Indien de kit overspoten of overschilderd moet worden, moet Seal Fluid na droging van de kit 
afgewassen worden om een goede hechting te garanderen. 

Reinigen handen:  Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water 

Houdbaarheid:  24 maanden in originele, ongeopende verpakking 

Opslagcondities:  Koel, droog en vorstvrij bewaren 

Batchcodetype:  F 

EAN-Code:  1L: 5400563031483 
5L: 5400563031551 

 

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande. 
 
De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte 
informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten 
van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze 
producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen. 
 
In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval 
de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product. 
Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen. 
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