
 

AANSPRAKELIJKHEID: 
De informatie in deze brochure was geldig op de datum van publicatie. 
DEC INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om, indien nodig, op elk moment 
wijzigingen en veranderingen van details aan te brengen. Om misverstanden te 
voorkomen, moeten geïnteresseerde partijen contact met DEC INTERNATIONAL opnemen 
om vast te stellen of er materiaal- en/of informatiewijzigingen zijn aangebracht sinds de 
datum van deze brochure. 

WAARSCHUWING: 
De consultant is verantwoordelijk voor de uiteindelijke installatie en montage 
van het product. De genoemde waarden met betrekking tot de temperatuur 
zijn niet bedoeld om de fysieke eigenschappen van het product te bepalen. 
Deze eigenschappen zijn mede afhankelijk van de vochtigheidsgraad en de 
temperatuur van de lucht binnen en buiten het h.v.a.c. systeem. 

TRADEMARKS: 
Het DEC logo en DEC International 
zijn handelsmerken of 
gedeponeerde handelsmerken van 
Dutch Environment Corporation BV 
in Nederland en / of andere landen. 
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SDS SEALANT 
TAPES & SEALANTS 

 
SDS SEALANT wordt, door de uitstekende hechting op aluminium en gegalvaniseerd staal, toegepast op plaatsen waar een grote 

drukbestendigheid en een korte droogtijd gewenst is. Door de thixotrope1) eigenschappen kan de kit op zowel horizontale als 

verticale plaatsen worden toegepast. SDS SEALANT wordt veel gebruikt als afdichtingskit voor luchtbehandelings-installaties. 
 

1)
SDS wordt onder invloed van korte/langere periodes van schommelingen of mechanische belasting dunner. Als deze periodes voorbij zijn wordt de 

sealant weer dikker. Dit verschijnsel wordt reologisch genoemd. Vervorming zonder breuk. 

 

SDS SEALANT is ontwikkeld voor inpandig gebruik. 

 

SDS SEALANT is een combinatie van diverse synthetische rubbers. Als additief zijn diverse harsen, als mede een ontvettingsmiddel 

toegevoegd, waardoor ook op licht vette ondergronden een goede hechting wordt verkregen.  

SDS sealant bevat geen PVC of Siliconen. 

 

SPECIFICATIES 

SDS sealant wordt standaard geleverd in twee verschillende verpakkingen, een tube of een blik.  

De tube heeft een inhoud van 310ml, het blik 5 Kg.  

De standaardverpakking bevat 25 tubes of 4 blikken. 

 

Articelcode tube: SDS400 

Articelcode blik:   SDS400/5 

  

Werk temperatuur: -25⁰C tot +70 ⁰C 

Verwerkings temperatuur: +5 ⁰C tot +40 ⁰C  

Werkdruk:  + 2500Pa  

 (mits aangebracht op een droge en stofvrije ondergrond. De ondergrond mag iets vettig zijn, 
uiteraard is het hechtresultaat beter naarmate de ondergrond schoner is.) 

  

CLASSIFICATIES onverwerkt, licht ontvlambaar door de aanwezigheid van oplosmiddelen 

FR (NF): M1 (In uitgeharde vorm) 

  
OPSLAG  

SDS SEALANT is 18 maanden houdbaar, mits bij kamertemperatuur (+10oC/+30oC), droog en in gesloten verpakking bewaard. 
  
VEILIGHEID  

Goed ventileren tijdens verwerking en opslag. Vermijd contact met de ogen, huid en kleding. 
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