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Produkt  
Seal-it® 380 FOIL BOND er et høykvalitets, profesjonelt monteringslim. Basert på 
hybridteknologi spesifikt tiltenkt liming av plastikkfilm og dampisolering. Limet herdes med 
fukt til en slitesterk og selvklebende gummi. 
 

Bruksområde 
• Spesielt utviklet til liming av plastikkfilm (PE, PVC, EPDM, DPC) til stein, betong, gips, 

metall og tre. 
• For liming og vann- og lufttett sluttbehandling av syntetisk film. 
• Egnet til liming av de vanligste membranene og dampisolering. 
• Liming av PP-folie rundt tre og treverk, f.eks. vindusrammer. 

 

Egenskaper 
• Bestandig og permanent plastisk-elastisk. 
• Utmerket klebeegenskap uten grunning på så å si alle overflater, også når våte. 
• Utmerkede behandlingsegenskaper, profesjonell A-kvalitet. 
• Fritt for mykningsstoff, ftalater, isocyanater, løsemidler og silikon. 
• Svært lav emisjon: sertifisert VOC-emisjonsklasse A+. 
 

Standard produktserie 
Farge 24 x 290 ml patron 20 x 400 ml innpakningsfolie 12 x 600 ml innpakningsfolie 
Rød Ingen standard beholdning 

 
Andre farger og/eller innpakning ved henvendelser. 

 

Tekniske produktdata 

Base   HYBRID 
Viskositet mm ISO 7390 < 2 
Tetthet g/ml  1,22 
Krymping   Ingen 
Temperaturbestandighet 
etter full herding °C  –40/+100 

 

Holdbarhet 
I uåpnet originalinnpakning, lagret på et tørt og kjølig sted (mellom +5 °C og +25 °C), vil 
produktet holde seg opptil 15 måneder etter produksjonsdato. 
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Bruksbetingelser 
• Påfør materialet vertikalt (ventilert) i fuger med mellomrom på minst 10 cm og maks 20 

cm. Ikke bruk i små mengder om gangen! 
• Brukstemperatur (omgivelser og overflate) mellom +5 °C og +40 °C. 
• På rene, ukontaminerte, kompatible, stabile, fettfrie og støvfrie overflater. 
• Fjern fett fra overflaten på korrekt vis med Seal-it® 510 CLEANER. 
• Seal-it® 380 FOIL BOND har en meget god bindeeffekt, men svært porøse overflater bør 

forbehandles med Seal-it® 520 PRIMER og ikke-porøse oveflater med minimal binding 
bør forbehandles med Seal-it® 525 Clean & Bond. 
 

Rengjøring 
Fjern uherdet masse fra overflate og redskap med Seal-it® 510 CLEANER. Rengjør 
hender/hud med Seal-it® 515 ULTRA-WIPES. Herdet masse må fjernes mekanisk. 
 

Begrensninger & anbefalinger 
Misfarging kan forekomme under bestemte forhold, ved direkte kontakt med kjemikalier, bruk 
i mørke rom/steder eller frigjøring av mykningsmiddel fra overflaten. Vi anbefaler å teste 
klebeegenskap og material- og malingskompatibilitet på forhånd. 
 

Helse og sikkerhet 
Unngå hudkontakt over lengre tid. Hvis uherdet masse kommer i kontakt med øyne, skyll 
rikelig med vann og oppsøk lege. Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig ved forespørsel.  
 

Garanti og ansvarlighet 
Connect Products BV garanterer at produktet er i henhold til spesifikasjonene i løpet av 
holdbarhetstiden. Ansvarlighet skal aldri overskride hva som er oppgitt i våre vilkår og 
betingelser for salg og levering. Under ingen omstendigheter skal selger holdes ansvarlig for 
følgeskader. Informasjonen her oppgitt er et resultat av våre tester og erfaringer, og er 
generelle i sin natur. Det innebærer imidlertid intet ansvar. Brukere er selv ansvarlige for 
utføring av egne tester for å fastslå hvorvidt produktet egner seg for en gitt type bruk. 
 

Sertifiseringer 
VOC-emisjonsklasse A+ 
 

     
 


