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LaagspanningSPECIAAL

Gasket Kit
Kit voor de verpakking van rubberen profielen.
Kit voor het maken van ronde en elastiche isolerende pakkingen en rubberen profielen, UV- en 
verouderingsbestendig met bedrijfstemperaturen tot 200°C en een hardheid van 30 Shore A, voor 
alle elektrische, thermohydraulische en afdichtende toepassingen. De bijzondere producten 
zijn uiterst geschikt voor het afsluiten van buitenverlichting, voor het afdichten en isoleren 
van vastgeschroefde elementen, voor alle onderhoudswerkzaamheden, het vervangen van 
onderdelen en het opvullen. Gebruiksvriendelijk, het vloeibare en elastische component wordt 
uitgegoten en de voorwerpen zijn bij kamertemperatuur zonder de toepassing van warmte in 
een aantal minuten gereed. Eenvoudig vervormbaar. Snelle netvorming bij kamertemperatuur 
(<15 min), hoge diëlektrische, mechanische, elastiche en thermische eigenschappen.

• Zonder houdbaarheidsdatum en hersluitbaar

• Lage uitstoot van giftige en bijtende gassen en rook

• Flexibel en elastisch ook na lange tijd

Samenstelling van de kit

1 mal voor elastiche ringen, isolerende 
pakkingen en rubberen profielen  

 2 potten met vloeibare 
tweecomponentenrubbe.

Voordelen

Onmiddellijk gebruik op de bouwplaats, 
bruikbaar bij elke omgevingsomstandigheid, 

eenvoudig te installeren, eenvoudig te 
verwijderen uit de mallen.

Dikte: 3 mm max

PLATTE PAKKINGEN

Ø uitwendig (mm) Ø inwendig (mm)

30 22

25,5 17

24 18

22 16,5

21 15

18 12

14 8

11 6

10 7

8 4

RONDE PAKKINGEN

Ø (mm)

30

25

20

15

10

PROFIELEN

 L x L (mm)

130 x 6

130 x 5

130 x 4

130 x 3

130 x 2

PAKKINGEN VOOR KRANEN

Ø uitwendig (mm) Ø inwendig (mm)

22 4,5

15,8 4,5

14 4,5

ANTISLIP

 L x L (mm)

30 x 30

25 x 25

20 x 20

15 x 15

10 x 10

GOLFKARTON

 L x L Ø opening (mm)

30 x 30 - Ø opening 4,5

Zijde A

Zijde B

Installatieprocedure 

Giet het product in de 
gewenste mal (30” max).

Giet de 2 componenten in de verhouding 1:1 
in een beker en roer door.

Haal het voorwerp 
uit de mal.

< 15 min. /23°C

Kleur Totaal
Product Omschrijving rubber bedrag (g) 

Gasket Kit Mal + vloeibare tweecomponentenrubber 360

RUBBER LINE




