
Giscofi x EPDM-SEAL
Giscofi x EPDM-Seal is een mono-component, vochtuithardende, duurzame elastische lijm- en 
afdichtingskit op basis van MS-Polymer. Giscofi x EPDM-Seal is speciaal ontwikkeld voor de 
verlijming van GISCOLENE in gevel- en wandconstructies.

Verlijmingen
• naadafdichting tussen de Giscolene-stroken onderling
• aansluitingen van Giscolene-stroken aan kozijnen in bouw- en

gevelconstructies
• Giscolene-stroken tegen opstanden en opgaand metselwerk e.d.
• isolatiematerialen (PUR, PIR, PS) op vele ondergronden
• loodslabben

Afdichtingen
• aansluitingen aan aluminium- en kunststof kozijnen
• afdichten van aluminium klemprofi elen en dakrandprofi elen
• aansluitingen bij goten, veranda’s en serres
• onder dorpels, vensterbanken, plinten en afdeklijsten

• MS-Polymer is oplosmiddel- en isocyanaatvrij
• elastische lijm- en afdichtingskit in één
• zeer goede UV- en weersbestendigheid
• duurzaam elastisch, zeer verouderingsbestendig
• snelle en eenvoudige verwerking
• geen corrosie bij verlijming op metaal
• geen hinderlijke geur tijdens verwerking en na uitharding
• temperatuur bestendigheid van –40°C tot +100°C
• uitstekende hechting op gladde en poreuze ondergronden

Giscofi x EPDM-Seal hecht zonder primer op Giscolene en op vele vaste, zuivere, stof- en vetvrije ondergronden zoals metalen, aluminium, 
gelakt hout, PVC, glas, epoxy, polyester, roofi ngs/bitumineuze membranen en alle gebruikelijke bouwmaterialen zoals steen, beton, e.d.
Giscofi x EPDM-Seal hecht niet op PE/PP. Bij renovatie wordt, ter verbetering van de hechting van Giscofi x EPDM-Seal, geadviseerd 
de bestaande folie grondig te reinigen conform de voorschriften van Isoall/Firestone. Ingeval van twijfel over de geschiktheid van de 
ondergrond de leverancier raadplegen.

Op ondergrond:
a) Voorbereiding:
• de ondergrond dient zuiver, stof- en vetvrij gemaakt te worden met een propere doek
• op de poreuze licht vochtige (niet nat!) ondergrond wordt een goede hechting bekomen
• de ondergrond moet voldoende hechtend zijn

b) Aanbrengen:
• met hand- of luchtdrukpistool één rups Giscofi x EPDM-Seal spuiten van ± 7 mm op ca. 10 mm van de rand van de folie
• de folie in de lijmrups aanbrengen en gelijkmatig aandrukken met een rolletje tot een lijmnaad van 25 mm breedte met een dikte van ca.

1,5 mm. De lijm zo aandrukken dat deze continu uitstulpt aan de folierand. Verbruik: 7 lm lijmrups/patroon van 290 ml of 14,5 lm lijmrups/
worst van 600 ml

• bij verlijming op roofi ngs/bitumineuze membranen een bijkomende lijmrups Giscofi x EPDM-Seal aanbrengen overlappend met de
Giscolene en de roofi ng. De lijmstreep met een spatel glad afstrijken

• ter vervanging van de extra mechanische bevestiging: aan de bovenzijde van het buitenschrijnwerk een bijkomende rups Giscofi x EPDM-
Seal aanbrengen, overlappend met de Giscolene en de ondergrond. De lijmstreep met een spatel glad afstrijken. Verbruik: 7 lm lijmrups /
patroon van 290 ml of 14.5 lm lijmrups / worst van 600 ml

Overlappen / Dwarsnaden EPDM-stroken:
• hanteer de door uw Isoall/Firestone voorgeschreven overlapbreedte (5cm). Geen tegennaden
• met hand- of luchtdrukpistool een rups Giscofi x EPDM-Seal spuiten van ± 7 mm op ca. 10 mm van de rand van de folie
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• de folie in de lijmrups aanbrengen en gelijkmatig aandrukken met een rolletje tot een lijmnaad van 25 mm breedte met een
dikte van ca. 1,5 mm. De lijm zo aandrukken dat deze continu uitstulpt aan de folierand

Reinigen:
Resten niet-uitgeharde Giscofi x EPDM-Seal verwijderen met een schone, kleurstofvrije doek of tissuepapier gedrenkt in ethylacetaat. 
Ondergrond vooraf testen op mogelijke aantasting.

Verwerkingstemperatuur:
Vanaf +5°C oppervlaktetemperatuur. Bij lagere temperatuur de ondergrond opwarmen.

Basisgrondstof MS-Polymer 
Component  1 
Type  elastisch 
Soortelijke massa  1,6 g/cm³ 
Shore A 65 
Penetratie  ± 110  (0,1 mm/20°C)
Treksterkte > 2 N/mm² (EN ISO 9046)
Rek bij breuk > 200 % (EN ISO 9046)
Afschuifsterkte (nieuw) (ISO 8339 meth. A)
     EPDM / beton  0,163 N/mm² 
     EPDM / alu  0,164 N/mm² 
     EPDM / steen   0,173 N/mm² 
Afschuifsterkte (na veroudering)        (ISO 8339 meth. B)
     EDPM / beton  0,199 N/mm² 
     EPDM / alu  0,176 N/mm² 
     EPDM / steen  0,207 N/mm² 
Huidvorming   ± 10 min. (bij 20°C/RH 50%)
Kleefvrij   na 4 u. (bij 20°C/RH 50%)
Doorharding  3-4 mm/24 u. (bij 20°C/RV 50%)
Standvermogen  < 1 mm (bij 25mm/20°C)
Oplosmiddelgehalte   0% 
Isocyanaatgehalte 0% 
Verwerkingstemperatuur  +5°/+30°C
Temperatuurbestendigheid  -40°/+100°C tijdelijk 180°C (max. 30min.)
UV- en weersbestendigheid  zeer goed 
Verpakking  290 ml PE-patroon 

600 ml alu-worsten 
Kleur   zwart 

TECHNISCHE KENMERKEN

12 maanden houdbaar in ongeopende, originele verpakking onder droge condities, bij temp. van +5 tot +30°C.

Geen speciale veiligheidsvoorzorgen nodig. Raadpleeg het veiligheidsblad.
Transportclassifi catie: niet geclassifi ceerd.
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