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PRODUCT INFORMATIE 

NSF Reg. No. Pending 
Category Code: Pending 

 

Polysealer PS 55 spray  
  
Bardahl Polysealer Ps55 Spray is een spuitbare, elastische lijm met uitstekende 
afdichtingseigenschappen. Hecht dankzij SMP-basis aan verschillende materialen.  
Bardahl Polysealer Ps55 Spray  maakt het mogelijk om naad- en voegafdichtingen met 
verschillende oppervlaktestructuren aan te brengen en efficiënt grote 
gebiedsverlijmingen uit te voeren.  Ook ongevoelig voor UV-licht, vocht en 
temperatuurverschillen.   
  
  
  

Productvoordelen   

 

⎯ Spuitbaar  

⎯ Lange verwerking ti  

⎯ Vrij van oplosmiddelen, isocyanaten en siliconen  

⎯ Zeer breed hechtingsbereik  

⎯ Reukloos  

⎯ Compatibel met verven  

⎯ Kortbestendig tot +200°C voor poeder en thermische coating Instelbaar  

⎯ Gap en crack overbrugging  

⎯ Permanent elastisch  

⎯ Zeer goede afdichtingseigenschappen  

⎯ Niet corrosief op oppervlakken  

⎯ Slag- en trillingsbestendig (schokabsorberend)  
  
Vanwege zijn unieke samenstelling kan Bardahl Polysealer PS55 Spray worden gebruikt in de meeste 
industrieën, boot- en jachtbouw, carrosserie, automotive, voedingsindustrie, apotheek, ziekenhuizen, 
slachthuizen enz. Na uitharding verkregen met een permanente hechting / aansluiting van de meest 
uiteenlopende materialen met luchtdrukkitpistool. Ref 00073  
  
  

Hechting aan verschillende materialen  

 

⎯ Metalen   

⎯ gepoedercoat,  

⎯ Gelakt   

⎯ Verzinkt   

⎯ Geanodiseerd   

⎯ gechromateerde orhot-dip gegalvaniseerde oppervlakken,   

⎯ diverse kunststoffen, ⎯  keramiek, steen,  ⎯ Beton en hout.   
  
Door de grote verscheidenheid aan verschillende  
Kunststoffen en samenstellingen, evenals materialen die gevoelig zijn voor spanningsscheuren, worden 
voorlopige tests aanbevolen.  
  
Compatibel met polystyreen (EPS / XPS).  
  
Alle metingen werden uitgevoerd onder standaardomstandigheden (23 ° C en 50% relatieve vochtigheid).  
  
* De gegevens zijn gebaseerd op metingen na 3 maanden.  
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Toepassing  

 
Bardahl MS Polymer PS55 Spray is eenvoudig te spuiten met behulp van een caulking gun (pneumatisch pistool 
artnr 00073) voor handmatige bediening of door middel van een spatel en vervolgens nabehandeling met een 
harde borstel. Het oppervlak moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Reinig/ontvetten indien nodig eerst het 
oppervlak met een geschikt, niet-agressief oplosmiddel. Alle ongedefinieerde oppervlakken moeten met 
geschikte methoden worden verwijderd. Breng de lijm/kit snel aan op het voorbereide oppervlak. Afhankelijk 
van het substraat en de verwachte eisen wordt een mechanische of chemische voorbehandeling aanbevolen, 
respectievelijk reinigen met Bodysol ref 77751. Voor toepassing moet het oppervlak schoon, duurzaam en vrij 
van stof, olie en vet zijn. De compatibiliteit met aangrenzende materialen, coatings etc. moet vooraf worden 
bepaald 
  

Verwerking  

 
Bardahl MS Polymer PS55 Spray kan rechtstreeks vanuit de patroon / zak worden aangebracht met behulp van 
een geschikt caulkingpistool (handmatig, lucht, batterij) Het product kan worden verspreid met een spatel of 
borstel op het oppervlak Voor grote oppervlaktebindingen kan het product worden aangebracht met een 
inkeping troffel op het oppervlak Spuitpatroon kan worden aangebracht met een lucht- en 
toepassingshoeveelheid regelend spuitklonterpistool. Alle structuurtypes volgens OEM (Original Equipement 
Manufacturer) kunnen worden ingesteld. De breedte en beperking van de naad kan bovendien worden 
gevarieerd door de spuitafstand. Voor het verlijmen op grote oppervlakken kan de uitharding aanzienlijk 
worden versneld met spuitwater (ca. 10g/m²) De hechting moet plaatsvinden binnen de verwerkingstijd Niet-
uitgeharde lijm kan worden verwijderd met wrijfalcohol of isopropyl Uitgeharde lijm kan alleen mechanisch 
worden verwijderd 
  

⎯ Verfcompatibiliteit  
Vanwege de diversiteit aan vernissen en verven op de markt raden wij vooronderzoeken aan. Voor het 
verbrandingsproces kan het materiaal, wanneer het volledig is uitgehard, op korte termijn worden 
blootgesteld aan verhoogde temperaturen.   

 

⎯ Chemische resistentie   
Goed tegen water, alifatische oplosmiddelen, oliën, vet, verdunde anorganische zuren en alkaliën 
Matig tegen esters, ketonen en aromaten Niet resistent tegen geconcentreerde zuren en gechloreerde 
koolwaterstoffen  

  
  

Specificaties  

 

⎯ Op chemische basis silaan gemodificeerd 

⎯ polymer1K uithardingsmechanisme vocht uitharden 

⎯ Consistentie pastei, spuitbaar 

⎯ Verwerkingstijd max. 25 min. 

⎯ Volledige verharding na 24u ≥ 2,0 mm 

⎯ Volledige verharding na 48u ≥ 3,0 mm 

⎯ Shore A hardheid, DIN ISO 7619-1 32 

⎯ Treksterkte DIN 53504 S2 ca. 2,1 N / mm² 

⎯ Module bij 100% rek, DIN 53504 S2 ca. 2,1 N / mm² 

⎯ Rek bij breuk, DIN 53504 S2 ca. 300% 

⎯ Dichtheid 1,38 ± 0,05 g / cm³ 

⎯ Volumeverandering DIN EN ISO 10563 ≤ 6% 

⎯ Temperatuurbestendigheid volgens - 40 ° C tot + 90 ° C 
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uitharding 

⎯ Verwerkingstemperatuur + 5 ° C tot + 40 ° C 

 

Veiligheid  

 
Bardahl MS Polymer Spray bevat geen Isocyanaten en geen oplosmiddelen en/of geurbelastende stoffen.   Het 
bieden van veiligheid, envoirrmentally en in persoonlijke zorg, in vergelijking met pu - concurrenten 
  
  

 Houdbaarheid en bewaarcondities  

  
18 maanden vanaf productiedatum in originele verpakking Koel en droog bewaren (10 - 25 °C) Meer informatie 
op aanvraag  
  
  

  
Pakketten  

 

⎯ Patronen van 290 ml in dozen van 12 stuks  

⎯ 400 ml zakken in dozen van 12 stuks  

⎯ 20 liter containers op een pallet van 16 stuks  

⎯ 180 liter vat op pallet van 2 stuks  
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