
Sil Pack
Een veelzijdige pakkingmaker voor alle industriële toepassingen

Part Nº: 
84181 - Sil Pack 100 ml
34462 - Sil Pack 200 ml

Eigenschappen Voordelen
• Drukverpakking – afdichtingsnaad kan • Geen verspilling - makkelijk in gebruik
aangebracht worden in alle posities 
• Kan aangebracht worden door vet en olie • Tijdbesparend
• Veilig voor sensoren • Brengt geen schade toe aan sensoren en  katalytische 

omvormers
• Hecht op uiteenlopende materialen • Flexibel
• Snelle huidvorming • Vermindert de montagetijd

Toepassingen

Sil Pack vervangt alle rubberen pakkingen inclusief 
deze in versnellingsbakken,  waterpompen, 
omkastingen, etc.  Uitstekende elektrische isolator.
Ontwikkeld om tegemoet te komen aan de vraag 
voor een RTV (Room Temperature Vulcanizing) 
pakking materiaal.

Sil Pack is bestand tegen alle oliën, ATF, benzine, 
diesel, oplosmiddelen en de meeste chemicaliën. 

Sil Pack kan ook gebruikt worden  om oudere 
pakkingen te vervangen en zo een lekvrije 
afdichting te verzekeren.

Dicht oneffen en beschadigde oppervlakken af.

.  

Hints & Tips
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Gebruiksaaanwijzing

1. Reinig en ontvet beide oppervlakken met 
Soft Surface Cleaner en laat drogen. 

2. Spuit een ononderbroken naad op één van 
de oppervlakken

3. Druk de 2 oppervlakken samen totdat de 
gewenste afstand is bereikt.

4. Dit product wordt niet aanbevolen voor 
toepassingen bij permanente dompeling 
van zuren of koolwaterstoffen

Verlijmings-en afdichtingsmiddelen



Verlijmings-en afdichtingsmiddelen

Sil Pack
Technische Informatie
Part Nº: 34461 - 34462

Omschrijving: Sil Pack

Verkoopeenheid: EA
Gevareninfo: Niet gevaarlijk

Douane code : 3214 90 00

Verpakking 1

MSDS: Ja

Vervangt product: nvt

VOS: 78g/L

Houdbaarheid: 12 maanden

Soortelijk gewicht: 1.02g/ml

Doorhangbestendigheid: 0

Consistentie: Zwarte medium viscositeit gel 

Geur: Sterk  aceton geur
Tack vrij: 10-20 min

Shore A: 25-30

Temperatuurbereik: -35ºC tot +232ºC  

Rek: 500%

Treksterkte: 360psi

Verwante 
producten

Marktsegmenten
Primair

Secundair

Gezondheids-en veiligheidsinformatie

S24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
S51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50° C. Ook 
na gebruik nietdoorboren of verbranden.Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. 
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen 

Soft Surface Cleaner, Surface Cleaner, Blue applicator Sili Gasket (85234 )
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Voorwaarden & Condities
Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt 
door middel van druk, fotokopie, microfilm 
of welke andere wijze dan ook zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Barnes Group Belgium SPRL/ BVBA.

Barnes Group Belgium SPRL/BVBA stelt deze publicatie 
met de grootst mogelijke zorg samen maar kan geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die 
zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave 
zou kunnen voorkomen door onnauwkeurigheden of 
nalatigheden in de informatie of voor schade ten gevolge 
van of in verband met het gebruik van deze informatie.

Barnes Group Belgium SPRL/BVBA handelt onder de 
naam KENT.

Vestigingsadres:  
Rue Emile Francqui, 2  
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 414.239.587

KENT en Barnes Group Belgium 
zijn geregistreerde 
handelsmerken van Barnes Group 
Inc. Alle rechten voorbehouden

KENT BELGIË/BELGIQUE: Rue Emile Francqui, 2 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: 010/ 48 76 40  Fax: 010/ 24 34 53   www.kenteurope.com
© Barnes Group Belgium SPRL/BVBA  

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Bescherming- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van 
onze producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld, staan nauwkeurig op te volgen. 
De richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Bescherming- en Veiligheidsmiddelen zoals 
kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend 
advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon : 010/ 48 76 40
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