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Unieke eigenschappen

Toepassingen

Easyseal XPS (Extra Paintable Sealant) is dé nieuwe beglazings- en 
afdichtingskit voor de vakman. Zoals voor de glaszetter die een snelle 
verwerking en een duurzaam elastische afdichting nastreeft. Of voor de 
schilder die VOC-2010 verven gebruikt en geen zeepresten meer hoeft te 
verwijderen voordat hij gaat schilderen. Easyseal XPS geeft een uitstekende 
hechting op glas, aluminium, behandeld hout, beton en kunststoffen. Kortom, 
kies voor de zekerheid van deze nieuwe KOMO gekeurde beglazingskit en 
daarmee voor de unieke kwaliteit van Easyseal-XPS. 
 

Easyseal-XPS®

Droog afmesbare, overschilderbare beglazings- en afdichtingskit met KOMO-keur

■ Duurzame en professionele KOMO kwaliteit
■ Droog afmesbaar waardoor direct strakke, schone voegen    
■ Overschilderbaar met de meeste VOC2010-verven
■ Voldoet aan ISO11600G, BRL 2801 en NPR 3577 
■ Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen
■ 10 jaar productgarantie   
        

■ Voor top- en hielafdichtingen bij beglazingen vlgs. NPR 3577
■ Voor isolatieglas, gelaagd glas en inbraakwerend glas 
■  Voor aansluitvoegen tussen houten en aluminium kozijnen en               

(prefab)beton, metselwerk, etc.                 
 

Het leveringsprogramma van Bloem Sealants is het resultaat van ruim 50 jaar productinnovatie. Professionele producten die langdurig 

zekerheid bieden; of het nu gaat om afdichtingen, verlijmingen of brandpreventie. Ze voldoen aan de laatste ISO, NEN of EN-normen 

met veelal certificaten van Kiwa, KOMO of Efectis. Onze adviseurs geven u praktische oplossingen voor duurzame afdichtingen en 

verlijmingen. Uitgebreide productinformatie, monsters en veiligheidsbladen staan u vanzelfsprekend ter beschikking. Kiezen voor de 

afdichtingsproducten van Bloem Sealants betekent kiezen voor ‘Sealants that work’! ...dicht, vast en veilig, tot in lengte van jaren.
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Voegafmetingen aansluitvoegen 
Voor aansluitvoegen langs kozijnen minimaal 10 mm als voegbreedte aanhou-
den. Voor voegbreedtes vanaf 12 mm geldt: diepte = breedte / 3 + 6 mm. 

Verwerkingsadvies 
Easyseal-XPS hecht op schoon glas, voorbehandeld hout, vele metalen en 
kunststoffen. Controleer of de hechtvlakken op de voorgeschreven wijze zijn 
behan- deld en vrij zijn van vocht, vuil en loszittend stof. Indien noodzakelijk 
de hechtvlakken met BS- Cleaner en een schone doek reinigen. Laat de cleaner 
verdampen. Gereinigde hechtvlakken daarna niet meer aanraken. Regenachtig 
of mistig weer zijn voor het beglazen met kit ongeschikt. Raadpleeg bij twijfel 
en bij onbekende ondergronden onze primerlijst of voer een eigen hechtings-
test uit. 

Technische eigenschappen (20˚C / 60%RV)
Verwerkingstemperatuur: +5 tot 35°C
Temperatuur bestendigheid: -40 tot 120°C
Huidvorming:  35 min.
Doorharding / 24 uur: 2,0 mm  
Hardheid (DIN 53505): Ca. 30° Shore-A 
Treksterkte (ISO 8340): 0,62 N/mm2 
Uitzakken (ISO 7390): Nihil
Krimp (ISO 510563): 4%
Rek tot breuk: 200%
Duurzaam toelaatbare vervorming: 20%

Kleuren
Standaard wit, grijs, zwart. 
Overige kleuren op aanvraag.

Omgang met het product
Verspuiten met standaard hand-, accu- of luchtdruk¬pistool. Droog afmessen 
met behulp van een scherp plamuurmes; een neutrale zeepoplossing is niet 
nodig. Gereedschap en vlekken zijn met BS-Cleaner te reinigen. Volledig ver-
rubberde kit moet mechanisch verwijderd worden.
 
Verpakking 
Kokers à 310 ml.; worsten à 600 ml. 

Opslag en houdbaarheid 
Koel en droog bewaren (5°C < 25°C). Houdbaar tenminste 12 maanden in 
originele verpakking. 

Veiligheidsmaatregelen
Buiten bereik van kinderen bewaren. Algemeen geldt langdurig contact met de 
huid te vermijden. Contact met levens- en genotmidde¬len vermijden totdat de 
kit verrubberd is. Na contact met ogen met veel water spoelen en indien nodig 
een arts raadplegen. Bij doel- matig gebruik is het verubberde product zonder 
enig risico. Zie MSDS (veiligheidsblad) voor overige info.
  
Vervoersclassificatie
Geen speciale maatregelen noodzakelijk.

Gegevens uit dit factsheet zijn volgens de laatste stand der techniek en kennis opgesteld. Op volledigheid wordt geen aanspraak gemaakt. Bloem Sealants bv behoudt zich het recht voor product-

gegevens te wijzigen in het kader van technische vooruitgang en ontwikkeling. Daar toepassingen en omstandigheden buiten onze beoordeling vallen, zijn eigen beproevingen doorslaggevend.  

Op grond van onderliggend factsheet kan daarom geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard. Wijzigingen voorbehouden.

Easyseal-XPS® Extra Paintable Sealant  met KOMO-keur

Product
Easyseal-XPS is een duurzame beglazings- en afdichtingskit die met vele 
VOC2010-verven te overschilderen is. Het product is soepel te verspuiten en 
droog afmesbaar. Easyseal-XPS voldoet aan kitklasse ISO11600G en BRL2801 
met KOMO certificaat Nr. 33265. 

Toepassingen 
■  Voor topafdichtingen bij het plaatsen van enkel glas, isolatieglas en gelaagd 

veiligheidsglas.
■  Voor hielafdichtingen bij het plaatsen van isolatieglas en gelaagd veiligheids-

glas.
■  Voor inbraakwerende beglazingen volgens NEN 5096 (2007) Klasse 2. 

Voldoet aan Politiekeurmerk Veilig Wonen. SHR-rapport aanwezig.
■  Voor aansluitvoegen tussen houten en aluminium kozijnen en (prefab)beton, 

metselwerk, etc.                 

Specifieke kenmerken 
■ Droog afmesbaar  ■ Duurzaam elastisch
■ Overschilderbaar  ■ Neutraal systeem
■ Uitstekende hechting ■ Professionele kwaliteit

Overschilderen  
Beglazingsvoegen worden meestal samen met 
de omliggende glaslatten en het kozijnhout mee geschilderd. Na verrubbe-
ring is Easyseal-XPS  overschilderbaar met oplosmiddelhoudende en water- 
gedragen verven. De kit is bestand tegen normale weersinvloeden waardoor 
overschilderen niet persé hoeft. Verven zijn minder elastisch dan verrubberde 
kit waardoor bij vervorming van de voeg haarscheurtjes in de verf, coating of 
stucwerk kunnen ontstaan. Indien de kit meegeschilderd wordt, adviseren wij 
deze vooraf samen met de aangrenzende delen te schuren met Scotch-Brite. 
Bij combinaties van Easyseal-XPS en onbekende verfsoorten dient de verdraag-
zaamheid vooraf getest te worden. 

Voegafmetingen beglazingen
Voor topafdichtingen richtlijn NPR3577 opvolgen. Als afstandhouder Bloem 
PE-spatieband (9x4mm) 6 mm onder de dagkant, rondom aanbrengen. 
Voegmaten van de topseal dienen minimaal 6x4 mm te zijn!


