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Sealer

Sealer is op basis van een 1-component vochtuithardende
polyurethaan met hoogwaardige toeslagstoffen.
Sealer is een kant en klaar product. Het overhouden en 
weggooien van bijvoorbeeld teveel gemengde 2 
componentenlak is hiermee verleden tijd.
Sealer is op diverse houtsoorten toe te passen.
Sealer is gemakkelijk aan te brengen met wegwerp
schuimrollers en kwasten.

Sealer is toepasbaar op houten bekistingsmallen voor de 
betonindustrie. Het product geeft de mal een goede 
bescherming bij repeterende inzet.

TOEPASSING GEBRUIKSAANWIJZING

Bij het spuiten van Sealer dient men te beschikken over 
een ruimte met een afzuigsysteem. Vanwege de 
vochtgevoeligheid van het product, dient u de verpakking
direct na gebruik goed te sluiten om velvorming te
voorkomen. Om de afsluitdop te kunnen heropenen altijd
de schroefdraad van het blik goed schoonmaken en licht
invetten.

Sealer kunt u op een schone, droge houten ondergrond
lakken en na 1 - 2 uur, afhankelijk van de temperatuur en 
relatieve luchtvochtigheid, heel licht schuren met bijv. 
korrel 220 (z.g. aftoppen). Hierna kan een tweede en later 
een derde laag aangebracht worden.

Sealer kan zich in de hoeken van de mal ophopen en 
tijdens uitharden opbruisen, daarom deze hoeken goed
met een kwast nastrijken.

Één-component polyurethaan mallenlak

• Één-component polyurethaan lak.
• Lage viscositeit.
• Snelle droogtijd.
• Hoge weerstand tegen slijtage.

VOORDELEN

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnaam Sealer

Hoofdwerking Één-component PU-mallenlak

Vol. massa bij 15°C 1,01 kg/l (water = 1)

Viscositeit bij 23 °C Ca. 4,5 mm²/s

Vlampunt 23 °C

Kleur Bruin

Geur Aromatisch

VOORBEREIDING

Sealer bevat oplosmiddelen en isocyanaten. Tijdens
verwerking van deze lak dient een gelaatsmasker en 
adembescherming EN140 met type A/P2 filter (of hoger) 
gedragen te worden. Draag geschikte overall om 
blootstelling van de huid te voorkomen, alsmede neopreen
handschoenen. Goede ventilatie in de ruimte is verplicht.
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VERPAKKING EN OPSLAG

April 2020. Alle voorafgaande informatie betreffende dit product vervalt hierbij.
De informatie en adviezen op deze fiche vermeld worden verstrekt op basis van onze huidige kennis en ervaring met het product. In geen enkel geval aanvaarden wij enige aansprakelijkheid of bieden wij 
garantie in verband met de verwerking ervan. Proeven door uzelf uit te voeren geven uitsluitsel omtrent de juiste omstandigheden onder dewelke het product moet gebruikt en verwerkt worden. Bij twijfel 
kan u ons steeds contacteren voor eventueel bijkomend advies. 

Demula adviseert alvorens over te gaan tot het gebruik van 
Sealer het veiligheidsinformatieblad grondig te raadplegen, 
omwille van een correct gebruik met betrekking tot 
veiligheid, toxicologische effecten, alsmede voor 
informatie over de juiste transportmodaliteiten, opslag en 
gebruik.

MILIEU- EN GEZONDHEIDSASPECTEN

HOUDBAARHEID:
Tot 1 jaar houdbaar na productiedatum in afgesloten 
originele verpakking mits koel en vorstvrij opgeslagen.

VERPAKKING:
leverbaar in verpakking van 10 en 60 liter

OPSLAG:
Gelieve de MSDS-fiche de raadplegen.  Bij twijfel vraag 
raad aan uw Demula-adviseur.

Één-component polyurethaan mallenlak


