
CL
01

_3
00

30
70

80
5,

 R
ev

: 0
.3

56
, S

ta
te

: 2
5.

 0
4.

 2
02

3

 

##keep##

Hoogwaardige hecht- en afdichtkit voor gebruik 
in de industrie en de automobielsector.

Uitstekend bestand tegen chemicaliën
• Ook toepasbaar in kritieke gebieden waarin de afdichting 

in contact komt met diverse vloeistoffen
• Uitstekend bestand tegen motor- en versnellingsbakolie, 

koelvloeistof en antivries

Zuurvrij uithardingssysteem
• Niet-corrosief, dus geen negatieve invloed op elektroni-

sche componenten en op lambdasonden

Afdichtmiddel in drukluchtbus
• Gemakkelijk doseerbaar, geen andere hulpmiddelen 

nodig
• Dankzij de fijne rups kan het product uniform worden 

aangebracht

Kleur Min./max. tempera-
tuurbestendigheid

Maximale kortstondige 
temperatuurbestendig-
heid

Toepasbaarheid Art.nr. VE 

Zwart -60 tot 260 °C 300 °C

Waterpompen, Oliepompen, 
Deksel voor, Nokkenasla-
gerkap, Thermostaathuis, 
Oliecarters, Transmissie-
deksel, Zonnedak, Deuren

0893 331 1 1 / 12

Rood -60 tot 315 °C 370 °C

Oliepompen, Deksel voor, 
Nokkenaslagerkap, Olie-
carters, Transmissiedeksel, 
Uitlaatspruitstuk, Uitlaatflens, 
Deksel en flens bij motoren, 
Inlaatgebied

0893 331 2 1 / 12

Blauw -60 tot 260 °C 300 °C

Oliecarters, Ventieldeksel, 
Achterashuis, Krukasbe-
huizing, Differentieelhuis, 
Nokkenaslagerkap

0893 331 3 1 / 12

Transparant -60 tot 260 °C 300 °C

Afdichting van accumulators, 
Afdichting van halogeen-
lamp, Afdichten van carros-
serieonderdelen, Afdichting 
van transformator

0893 331 4 1 / 12

Super RTV siliconen hechtmiddel en afdichtkit 

Inhoud 200 ml
Chemische basis Neutraalvernette siliconen, op oximebasis

Handleiding
##keep##

Optimale hechting op droge, schone en stofvrije oppervlakken. Het oude afdichtmiddel moet volledig van het oppervlak worden 
verwijderd.

Afbeelding kan afwijken
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##keep##

Aanvullende producten Art.nr.
Opzetspuitmond Super RTV siliconen 0891 321 001

Opmerking

Bij het afdichten van bijvoorbeeld oliecarters en versnellingsbakken is het essentieel dat er geen afdichtmiddel in deze onder-
delen dringt. Daarom adviseren wij om de afdichting op de verbindingsvlakken aan te brengen. Verbind beide onderdelen en 
druk daarna voorzichtig met de hand en schuif ze lichtjes tegen elkaar. Haal de onderdelen daarna los en verwijder het afdicht-
middel dat binnen is gedrongen. Verbind de componenten binnen max. 5 minuten opnieuw en druk ze stevig aan. Houd voor 
aanvang van het werk de uithardingstijd in het oog (afhankelijk van de dikte van het afdichtmiddel).

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij 
aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwer-
kingscondities. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid 
aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel over-
eengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. 
Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.


