®

Oneseal KOMO-keur

De universeel overschilderbare sealer voor beglazingen en voegafdichtingen
Oneseal® met KOMO-keur is een elastische beglazings- en voegkit op
basis van MS-polymeer. Oneseal® werd door SKH (Stichting Keuring Hout)
volgens BRL 2801 gekeurd en als uitstekend beoordeeld.
Oneseal® wordt ook door de glaszetter en schilder vanwege z’n eigenschappen gewaardeerd. Bij de productie zijn schadelijke stoffen uitgesloten.
Belangrijk, want Oneseal® bevat geen isocyanaten of oplosmiddelen.
Naast de prettige verwerking is de hechting op talloze bouwmaterialen
perfect. De naam zegt het al Oneseal® is een alleskunner op kitgebied.
U levert een perfect en duurzaam eindproduct.

KOMO®
certificaat
Nr. 33023

Unieke eigenschappen
■
■
■
■
■

Professionele KOMO-kwaliteit
Overschilderbaar met vrijwel alle VOC-2010 verven
Snelle verfdroging en uitstekende verfaanhechting
Voldoet aan ISO 11600G 20HM
Technisch en esthetisch een perfect resultaat

Toepassingen
■
■
■
■

Top- en hielafdichtingen bij beglazingen vlgs. NPR 3577
Beglazingen vlgs. concepten NBvT 2 t/m 4 met isolatie- en gelaagd glas
Inbraakwerend glas vlgs. Politie Keurmerk Veilig Wonen.
Aansluitvoegen rondom kozijnen trapbomen enz.
’

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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Oneseal ® KOMO-keur De universeel overschilderbare sealer voor beglazingen en voegafdichtingen

Toepassingen
1) Voor top- en hielafdichtingen bij het plaatsen van isolatieglas en gelaagd
glas volgens beglazingsrichtlijn NPR 3577.
2) Beglazingen volgens concepten NBvT 2 t/m 4.
3) Voor inbraakwerende beglazingen (conform eisen Politie Keurmerk Veilig
Wonen).
4) Aansluitvoegen langs te schilderen ondergronden.
Belangrijke kenmerken
®
■ Eén kit (=Oneseal ) voor binnen en buiten
■ Zonder isocyanaten, oplosmiddelen en siliconen
■ Blijvende elasticiteit
■ Sterke hechting
■ Groot hechtspectrum
■ Goede verwerking
■ Reukarm
■ Anti corrosief

28° Shore-A
1,26 g/ml
0,4 MPa
1,3 N/mm2
9,8 N/mm2
< 4%
> 350%
25% / VDBW K25

Kleuren
Wit, crèmewit (RAL 9001), grijs, antracietgrijs (RAL 7016), bruin, zwart.

Voorbeeld uit de ‘groene versie’ NPR 3577 van buiten beglaasd glas met houten glaslatten

afwaterend

topafdichting
minimaal 4x6 mm

dichtkitten

4
5

celband minimaal 4 mm

5

*

steunblokje op pootjes

glaslatblokje bevestigen aan neuslat

rvs bevestigingsmateriaal
loodrecht op sponningvlak

Overschilderbaarheid
Alkyharsverven, watergedragen verven
en high-solids geven uitstekende
aanhechting en droging. Onbekende
combinaties van verf en kit adviseren
wij vooraf te testen. Gedroogde
verf kan door werking van de voeg
haarscheurtjes gaan vertonen.

Omgang met het product
Verspuiten met standaard hand-, accu- of luchtdrukpistool. Voegen strak
afmessen met plamuurmes bevochtigd met een oplossing van BS-Voegenglad
in water. Gereedschappen en vlekken zijn met BS-Cleaner te reinigen. Volledig
verrubberde kit moet mechanisch verwijderd worden.

Voegafmetingen
Voor topafdichtingen beglazingsrichtlijn NPR 3577 (4x6 mm. of 5x5 mm.)
opvolgen. Voor aansluitvoegen langs kozijnen minimaal 10 millimeter
voegbreedte aanhouden.
Verwerkingsadvies
Oneseal® hecht op schoon glas, voorbehandeld hout, vele metalen en
kunststoffen. Controleer of sponning en glaslatten op de voorgeschreven wijze
zijn afgewerkt en vrij zijn van vocht, vuil en loszittend stof. Ontvet indien nodig
de hechtvlakken met BS-Cleaner met een schone doek. Laat de cleaner na het
ontvetten verdampen. Ontvette plaatsen niet meer aanraken. Regenachtig of
mistig weer zijn voor beglazen met kit ongeschikt. Raadpleeg bij twijfel voor
onbekende ondergronden onze primerlijst of voer een hechtingstest uit.
Technische eigenschappen (23°C / 50%RV)
Verwerkingstemperatuur:
Temperatuur bestendigheid:
Huidvorming:
Doorharding / 24 uur:

Hardheid DIN 53505:
Soortelijk gewicht:
E-modul 100% DIN 52455:
Treksterkte DIN 52455:
Inscheursterkte ISO 34:
Volume verandering DIN 5451:
Rek tot breuk:
Duurzaam toelaatbare vervorming:

beëindiging glaslat

Product
Oneseal® is een elastische beglazings- en voegkit op basis van MS-polymeer.
Oneseal® is overschilderbaar met alkydharsverven en watergedragen verven.
De kit voldoet aan kitklasse ISO 11600G en BRL 2801 met KOMO-certificaat
nr. 33023.

Verpakkingen
Kokers à 290 ml.; worsten à 600 ml.
Opslag en houdbaarheid
Minstens 12 maanden in ongeopende verpakking droog bewaard bij
temperaturen tussen 5° en 25°C ‘Best before’ datum is op de verpakking
aangegeven.
Veiligheidsmaatregelen
Buiten bereik van kinderen bewaren. Algemeen geldt dat langdurig contact
met de huid te vermijden is. Bij oogcontact grondig met water spoelen en zo
nodig arts raadplegen. Bij doelmatige toepassing is het product zonder risico.
Zie het betreffende veiligheidsblad (MSDS) voor overige informatie.
Vervoersclassificatie
Geen speciale maatregelen noodzakelijk.

+5 tot 30°C
-40 tot 75°C
30/40 min
1-2 mm

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 productgegevens 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.
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