
Quadroseal is een blijvend elastische, schimmelwerende siliconen. 
 Geschikt voor 4 toepassingen ineen! Door de de brede inzetbaarheid 
en uitstekende verwerking is Quadroseal hét ideale kitproduct voor de 
vakman; te gebruiken voor sanitair, natuursteen, spiegelverlijming en 
aansluitvoegen van metalen en PVC-kozijnen en ramen.

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.

■  Duurzaam elastisch 
■ Neutraal systeem
■ Schimmelwerend
■  Uitstekende hechting 
■  Uitstekend te modelleren 
■ 25% toelaatbare vervorming
■ Voldoet aan ISO 11600-25HM

Quadroseal
Multifunctionele siliconen

■ Sanitair van badkamers, keukens, toiletten, sauna’s, e.d.
■ Natuursteen zoals marmer, graniet en hardsteen.
■ Montage van spiegels, topafdichtingen, etc.   
■ Aansluitvoegen metalen en kunststof ramen en deuren. 
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Unieke eigenschappen Toepassingen
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Product:
Quadroseal® is een duurzaam elastische, neutrale siliconen, geschikt voor 
4 toepassingen ineen! Quadroseal® is ideaal voor de vakman vanwege de 
uitstekende verwerking en het brede toepassingsgebied.

Toepassingen 
■ Aansluit- en bewegingsvoegen in betegelde ruimtesvan badkamers,  
 keukens, toiletten, sauna’s, e.d.
■ Voor hardsteen, marmer, graniet en vele andere lichtporeuze steensoorten.
■ Geschikt voor montage van spiegels.
■ In de gevelbouw voor aansluit- en bewegingsvoegen van metalen en 
 kunststof kozijnen en ramen. 

Kenmerken
■ Duurzaam elastisch vlgs. ISO11600-25HM 
■ Uitstekend te modelleren
■ Uitstekende hechting 
■ Neutraal verrubberend 
■ Verdraagzaam met natuursteen
■ Werkt niet corrosief op metalen
■ Schimmelwerend en weersbestendig
 
Hechting
Directe hechting op glas, geglazuurde oppervlakken email, keramiek, metaal, 
kunststoffen, poedercoatings, natuursteen, marmer en graniet. Bij twijfel 
primerlijst raadplegen, zelf hechtproeven nemen en/of advies inwinnen. 

Toestand ondergronden
Ondergronden dienen droog, stof- en vetvrij te zijn. Bitumineuze ondergronden 
zijn ongeschikt. Polyethyleen, teflon en DPC geven geen aanhechting. 

Voorschrift voegafmetingen 
Bij bewegingsvoegen een passende rugvulling volgens de norm in de voeg 
plaatsen om drieflankenhechting te voorkomen en de voegdiepte te bepalen. 
Als rugvulling wordt PE- of PU-rondschuim in overmaat aangebracht. 
Voegbreedtes tot 12 mm = diepte 6 mm. Bij voegen breder dan 12 mm geldt: 
voegdiepte = breedte/3 + 6 mm. Breedte x diepte in mm=s:  5x6, 8x6, 10x6, 
12x10, 15x11, 20x12, 25x15, 30x16.

Onderhoud
Aan Quadroseal® is een antischimmelpreparaat (biologische fungizide) 
toegevoegd. Quadroseal® is bestand tegen gebruikelijke huishoudelijke 
reinigings- en desinfecteermiddelen. Voor een lange levensduur dienen 
sanitaire ruimtes zoals badkamers en douche-ruimtes altijd voldoende belucht 
te worden en de kitvoegen meegereinigd. 

Technische eigenschappen  (bij 20ºC / 60%RV)
Verwerkingstemperatuur:  5ºC tot 40ºC
Temperatuur bestendigheid: -15ºC tot 140ºC
Huidvorming:   Na 20 min.
Doorharding / 24 uur:   2 mm
Hardheid (Din 53505):  Ca. 30° Shore-A 

Soortelijk gewicht:  1,2 g/ml
Uitzakken (ISO 7390):  Nihil
Krimp (ISO 52451):   Nihil
Rek tot breuk (ISO37):  > 400 % 
Duurzaam toelaatbare vervorming: 25% (rek/druk)
    
Omgang met het product
Verspuiten met standaard hand-, accu- of luchtdrukpistool. Voor huidvorming 
het kitoppervlak gladstrijken en afwerken m.b.v. een afwerkspatel of 
plamuurmes en BS-Voegenglad. Gereedschap en vlekken zijn met BS-Cleaner 
te reinigen. Volledig verrubberde kit kan mechanisch verwijderd worden.
 
Verpakking 
Kokers à 310 ml.; worsten à 400 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. Bevat 2-butanonoxim. Kan een 
allergische reactie veroorzaken. 
Algemeen geldt langdurig contact met de huid te vermijden. Werkplek goed 
beluchten. Contact met levens- en genotmiddelen vermijden totdat de kit 
verrubberd is. Na contact met ogen met veel water spoelen en indien nodig een 
arts raadplegen. Bij doelmatig gebruik is het verubberde product zonder enig 
risico. Zie MSDS (veiligheidsinformatieblad) 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.

Quadroseal® Multifunctionele siliconen


