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TEKNISK DATABLAD

TT-537 Seal & Bond 
MS Rudelim
1-KOMPONENT KLÆBER

Positiv euro NCAP-kørselstest efter 1 time.

Crashtestcertifikat FMVSS 212 efter 1 time med airbag.

Stærk øjeblikkelig limning, brudstyrke og vridningsstabilitet.

Meget høj trækstyrke, uden primer, på fernis, lak, galvaniserede overflader, 
hvide metaller, aluminium osv.

Produkt

Egenskaber

Seal & Bond MS Rudelim er en 1-komponent MS polymer klæber, 
som hærder ved luftfugtighed. Seal & Bond MS Rudelim tørrer 
hurtigt uden primer. Mindre risiko for påføringsfejl. Seal & Bond 
MS Rudelim klæber hurtigt og har en fremragende permanent 
hæfteevne på fernis, hvide metaller, glas, PVC, aluminium. Seal & 
Bond MS Rudelim har en høj brudstyrke og viser ingen tegn på 
ældning. Nem fjernelse af ikke-hærdede klæberester. En åbnet 
patron kan opbevares i lang tid.

Tekniske info

• Basis: high tech MS polymer.
• Farve: sort.
• Relativ tæthed: 1.5 g/m².
• Viskositet: pasta.
• Shore hårdhed (DIN 53503): 50 Shore A Efter 3 

uger ved 23 °C / 50% relativ luftfugtighed.
• Krympning (DIN52451): < 5%.
• Massefylde (DIN EN 27390): synker ikke ved 

samling på op til 40 mm tykkelse.
• Brudstyrke: > 450%.
• Modul ved 100 % styrke: 1.0 N/mm2 23°C (DIN 

53504 S2).
• Rivestyrke (DIN 53504 S2): 2.3 N/mm².
• Hindedannelse: +/- 5 min.
• Klæbefri: efter 24 timer 2.5 mm, efter 48 timer 

3.5 mm.
• Hærdetid: 6 timer ved 23°C ved R.V. på 50%.
• Temperaturområde: fra -40°C til 90 °C
• Anvendelsestemperatur: min. +5 °C – maks.40 °C.
• Kemisk styrke:

god: vand, havvand, alifatiske opløsningsmidler, 
olier, fedt, fortyndede organiske syrer og lud;
middel: estere, ketonestoffer og aromater;
dårlig: koncentrerede syrer, klorid-
opløsningsmidler;
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Anvendelse

• Fjern som minimum en del af den gamle vinduesklæber
• Affedt klæbefladen med TT-1014 Sikker Afrens FS og blæs tør
• Rengør vinduet med TT-1014 Sikker Afrens FS og TT-1004 Multifoam: spray, tør med en klud og tør efter med en ren klud
• Smør Seal & Bond MS Rudelim jævnt på køretøjet eller på vinduet
• Åben vinduerne, placer forruden, tryk, juster og tryk om nødvendigt yderligere (inden for 2 minutter).

Emballage

TT-537 Seal & Bond MS Rudelim - patron 
290ml 537396118

• Vejrbestandig: perfekt.
• Opbevaring: 12 måneder, tørt, køligt og frostfrit.
• Sikkerhedsforanstaltninger: se venligst 

sikkerhedsdatabladet.


