HERSTELWIJZER
LIJMEN, AFDICHTEN EN BESCHERMEN
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BESCHERMEN
Product

Dekaphon 9735

Dekaphon 9750

2

Toepassingen

Ondergrond

Eigenschappen

Zwart

Bescherming onderzijde
wielkast en onderzijde
carrosserie

Triplex,
staal en hout

• Veroorzaakt geen overspray
• Geluiddempend
• Bestand tegen water en vocht
• Belangrijk: vochtregulerend!

Hout primer

Zwart

Bescherming onderzijde
carrosserie
Verbetert de hechting voor
MS-Polymeer lijmen

Triplex en hout

• Product op waterbasis
• Uitstekende houtimpregnatie
• Prima primer voor MS-Polymer
• Bestand tegen water en vocht

Omschrijving

Kleur

Toepassingen

Ondergrond

2K-PU plastic reparaties

Zwart

Reparatie van kunststof,
hout, metaal en triplex

ABS, PMMA,
triplex en hout

• Zeer snel effect binnen 5 minuten klaar!
• Goedkoop en eenvoudig repareren

Dekapur 2K-6000

Constructielijm

Beige

Zijwand verlijming

Hout, triplex,
aluminium, polyester,
styropor

• Oplosmiddelvrij
• Korte fixeertijd van 5 uur
• Hoog vulvermogen en
chemicaliënbestendig

Dekaspachtel

Polyester plamuur

Geel

Carrosserie reparatie

Staal, aluminium,
2-K lak op acrylbasis,
2-K lak op waterbasis,
galvaniseerd staal

• Niet-poreuze structuur
• Snelle uitharding
• Eenvoudig aan te brengen en te schuren

Omschrijving

Kleur

Toepassingen

Ondergrond

Eigenschappen

PIB afdichtingsmateriaal

antraciet
zwart
lichtgrijs

Doorvoer opening,
(dak) luiken en
kabelafdichtingen,
roosters, ramen,
handgrepen

Gelakte delen
aluminium, ABS,
PMMA en hout

• Voor het afdichten van alle binnen- en
buitenverbindingen
• Restmateriaal verwijderen d.m.v. deppen
• Afdichtingskit moet tussen twee mechanisch
samengeklemde substraten bevestigd worden.
• Niet overlakbaar!

Dekaseal 8869

Butyl afdichtingsmateriaal

grijs

Ramen, deuren,
(dak) luiken en wielkasten,
openingen en deuren

Gelakte delen
aluminium, ABS,
PMMA en hout

• Voor het afdichten van alle
binnen- en buitenverbindingen
• Overlakbaar!

Dekaseal 1512 &
Dekaseal 1517

Butyl afdichtingsmateriaal

wit en zwart

Ramen, deuren,
(dak) luiken en wielkasten,
openingen en deuren

Gelakte delen
aluminium, ABS,
PMMA en hout

• Voor het afdichten van alle binnen- en
buitenverbindingen
• Overlakbaar!
• Bevat geen aromatische oplosmiddelen

Dekapur 2K-90

Eigenschappen

AFDICHTEN
Product

Dekaseal 8936
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Kleur

Unterbody coating

LIJMEN & REPAREREN
Product

3

Omschrijving

LIJMEN & AFDICHTEN
Product

Dekasyl MS-2

Dekasyl MS-5

Omschrijving

Kleur

Toepassingen

Ondergrond

Eigenschappen

MS-Polymeer
elastische lijmen afdichtmiddel

Zwart, grijs,
wit

Glas en PMMA ramen,
zijspoilers, frames en
wielkasten

PMMA, PVC,
glas, aluminium,
gelakte delen,
galvaniseerd staal

• Zeer goede UV- en verouderingsweerstand
• Geen speciale oppervlaktebehandeling nodig
• Na huidvorming direct overlakbaar

MS-Polymeer
elastische lijmen afdichtmiddel

Zwart, wit

Glas en PMMA ramen,
zijspoilers, frames en
wielkasten

PMMA, PVC,
glas, aluminium,
gelakte delen,
galvaniseerd staal

• Hoge aanvangssterkte!
• Zeer goede UV- en verouderingsweerstand
• Geen speciale oppervlaktebehandeling nodig
• Na huidvorming direct overlakbaar

www.dekalin.com
Uw distributeur

