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Sili FR Gasket 300° 

 

 

 

Algemeen 

Sili FR Gasket 300° is een hittebestendige, hoogwaardige en azijnzuur uithardende afdichtingskit, specifiek als 

hoog-temperatuurbestendige pakking en / of voegkit, op basis van siliconen technologie, welke uithardt door 

luchtvochtigheid en zich vormt tot een duurzaam permanent elastisch blijvend rubber. 

Toepassingen 

• Speciaal ontwikkeld voor het maken van duurzaam hittebestendige, vloeibare lagedrukpakkingen ten 

behoeve van machine- en motoronderdelen. 

• Hittebestendig afdichtingsmiddel voor toestellen en / of apparaten, zoals pompen, generatoren, 

thermostaten, kookplaten, fornuizen, ovendelen, ketels, geisers, cv-units en overige verwarmingselementen. 

• Hittebestendige afdichtingskit, specifiek voor installatiewerk in bouw en industrie, zoals afdichting van warm 

water- en hete luchtleidingen / pijpen, koppelstukken / verbindingselementen, rook- en luchtafvoerkanalen 

en meer. 

Eigenschappen 

• Hoog temperatuurbestendig, permanent tot + 300 °C, kortstondig / incidenteel tot + 350 °C. 

• Duurzaam permanent elastisch, maximale bewegingscapaciteit 25 %. 

• Snel azijnzuur uithardend, oplosmiddelvrij, CE gecertificeerd Siliconen Systeem. 

• Uitstekende hechtingseigenschappen op vele niet poreuze ondergronden, zoals metalen. 

• Gemakkelijk verwerkbaar, soepel verspuitbaar. 

• Goed UV-, weer-, water-, vocht- en verouderingsbestendig. 
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Verwerkingsvoorschriften 

• Verwerkingstemperatuur (omgeving en ondergrond) tussen + 5 °C en + 40 °C. 

• Op draagkrachtige, verdraagzame, droge, zuivere, schone, vet- en stofvrije ondergronden. 

• Zorgdragen voor juiste voegdimensies, om bewegingen goed te kunnen opvangen. 

• Ondergronden ontdoen van losse bestandsdelen, met behulp van een geschikte borstel. 

• Ondergronden goed ontvetten, met behulp van Cleaner 510. 

• Sili FR Gasket 300° heeft een breed hechtingsspectrum, echter sterk poreuze ondergronden voorbehandelen 

met Primer 520 en niet poreuze ondergronden waarop de hechting minimaal is, voorbehandelen met Clean 

& Bond Primer 525. 

Overschilderbaarheid 

Is niet overschilderbaar. We adviseren voegranden af te plakken, om siliconenbesmetting op aangrenzende nog 

te schilderen oppervlakken te voorkomen. 

Beperkingen 

Ongeschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumeuze ondergronden. Niet 

schimmelwerend. Ongeschikt voor dilatatievoegen en toepassingen in direct contact met voedingsmiddelen, PVB-

folie gelaagd glas, randafdichting isolatieglas, zilvercoating spiegels en natuursteen. Zorg voor voldoende 

luchtvochtigheid vanuit de direct omgeving. Wij adviseren vooraf hechting en materiaalverdraagzaamheid te 

testen. 

Houdbaarheid 

In ongeopende originele verpakking, koel en droog opslaan, tussen + 5 °C en + 25 °C, maximaal 15 maanden 

houdbaar, na productiedatum. 

Goedkeuringen en normen 

• EN 15651-1: F-EXT-INT 25 LM 

• EN 15651-2 : G 25LM 

• EN 15651-3 : XS1 

Veiligheidsvoorschriften 

Langdurig contact met de huid vermijden. Bij contact met de ogen, overvloedig spoelen met water en een arts 

raadplegen. Een veiligheidsfiche is op verzoek beschikbaar. 
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Verpakkingen en kleuren 

Kleur Artikelnummer EAN Code Verpakking Inhoud 
Rood SILKISILFR8005 5430001782158 12 st/doos 310 ml 

Technische gegevens 

 Eenheid Waarde Norm 

Basis  Siliconen azijnzuur  

Standvermogen mm < 2 ISO 7390 

Dichtheid g / ml 1.17  

Huidvormingstijd min 10 – 15 23 °C / 55 % RV 

Doorharding na 24 uur mm 2 23 °C / 55 % RV 

Krimp  Nihil  

Toelaatbare vervorming % 25  

Temperatuur bestendigheid °C - 60 / + 300  

Mechanische waarden   2 mm film 

Shore A  29 DIN 53505 

Modulus 100 % MPa 0.50 DIN 53504 

Treksterkte MPa 2.10 DIN 53504 

Rek bij breuk % 400 DIN 53504 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden 

gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de 

beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec 

BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade. 
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