
Sealer on Roll 
Zelfklevende afdichtingstape op rubberbasis 

Art.nr. Product S/C Verpakking

83680 Sealer on a Roll Kit                      KSR Kit
(incl. 83681, 83682, 83683, 83679, 85304)

83681 SOR flat 6 mm x 16 m                 SR6 1 rol
83682 SOR flat 8 mm x 16 m                 SR8 1 rol
83683 SOR flat 10 mm x 16 m               SR10 1 rol
86710 SOR flat 20 mm x 5 m SR20 1 rol  
83679 Roller                                           RSR 1 stuk

86587 SOR half-moon 3 mm x 6,5 m     SORHM3 1 rol
86588 SOR half-moon 6 mm x 9 m        SORHM6 1 rol
86429 SOR half-moon 8 mm x 9 m        SORHM8 1 rol
86430 SOR half-moon 10 mm x 9 m      SORHM10 1 rol
86711 SOR half-moon 12 mm x 5 m      SORHM12 1 rol

86712 SOR wide 12 mm x 5 m SORW12 1 rol
86713 SOR wide 15 mm x 5 m SORW15 1 rol

85304 Primer SOR                                 PSR2 400 ml

Toepassing

Sealer on a Roll is een tape ontwikkeld om snel en effectief de OEM-afwerking te reproduceren op 
portieren, motorkappen, kofferdeksels en wielkasten.
De afdichttape met een dubbel profiel is verkrijgbaar in de maten 6, 8 en 10 mm, de tape met een 
halvemaanprofiel in 3, 6, 8 en 10 mm, de brede vorm in 12 en 15 mm. Met de contouren van de 
verschillende profielen kan de afwerking van de meeste automerken gemakkelijk en zonder veel specifieke 
vaardigheden worden gereproduceerd. De afdichttape kan snel overschilderd worden.
Simpelweg de primer aanbrengen, de tape aanbrengen en direct met de lakafwerking beginnen!
Afdichttape (10 mm) kan worden aangebracht op de binnenzijde van panelen, metalen oppervlakken / 
plaatwerk zijn samengevoegd en het beschadigde deel kan worden teruggebracht in de oorspronkelijke 
staat.

Voordelen & Eigenschappen

• Kan onmiddellijk overschilderd worden – niet mogelijk 
met een conventionele nadenkit omwille van lange 
wachttijd

• Bespaart tijd als geen ander product – zorgt altijd voor 
een perfecte OEM-afwerking 

• Aanzienlijke productiviteitsverhoging – meer reparaties 
zonder extra personeel in te zetten

• Procesveilig – direct aanraakbaar zonder de kitlaag te 
beschadigen

• Een schonere manier van werken – geen strepen, geen 
contact met gevaarlijke chemicaliën

• Flexibele tape – toepasbaar rond hoeken en op alle 
moeilijk bereikbare plaatsen 
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Technische Informatie

Algemene info:

Tapes
Consistentie: Vast

Basismateriaal: Rubber

Kleur: Wit

Houdbaarheid (Tapes): 36 maanden 

Douanetariefcode (Tapes): 3919 19 38

Temp.bestendigheid: 70OC

Afmetingen: 6, 8, 10 mm x 16 m (vlakke vorm)

3 mm x  6,5 m en 6, 8, 10 mm x 9 m (halvemaanvorm)

12 mm x 5 m en 15 mm x 5 m (brede vorm)

Primer
Consistentie: Spuitbus / vloeistof

Basismateriaal: Gedenatureerde, gepolymeriseerde polyolefinhars

Kleur: Helder

Houdbaarheid: 12 maanden 

Douanetariefcode: 3209 90 00

VOS: 792 g/l 

Temp.bestendigheid: 70OC

Thinner / verdunner: Niet van toepassing, klaar voor gebruik

Droge filmdikte: 2 tot 5 μ met 2 lagen

Droogtijd: 20 minuten @ 20OC

Dekking: 14-16m2 per 400 ml spuitbus

Aantal lagen: 2, flash off tussen de lagen in aanbevolen
Overschilderbaar: Minimum 20 minuten bij 20OC, maximum 12 uur

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:  Claudius Prinsenlaan 128 – 4818 CP Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128 
4818 CP Breda
BTW: NL 817247658B01

http://www.kenteurope.com/fr/
http://www.kenteurope.com/fr/
http://www.kenteurope.com/


Instructies

1.   Schuur het oppervlak van het paneel met schuurpapier om afdichtingsresten van het afgedichte deel van 
het oppervlak te verwijderen. 

2.   Gebruik een persluchtpistool om het stof te verwijderen en veeg het oppervlak schoon met 
reinigingsmateriaal of een oplosmiddel. Het oppervlak moet schoon en droog zijn voordat de primer wordt 
aangebracht.

3.   Breng de SOR Primer egaal aan in twee lichte coatings, volgens de aanwijzingen, totdat het oppervlak 
begint te glanzen. Laat vervolgens drogen. Het is belangrijk om de speciale SOR Primer te gebruiken voor 
een goede hechting van de tape aan het oppervlak en om roestvorming te voorkomen.

4.   Laat het oppervlak 5 tot 15 minuten aan de lucht drogen bij 20ºC. Wacht tot de primer is gedroogd en het 
oppervlak niet langer kleverig is.

5.   Begin bij een hoek en breng de tape in één richting aan. Maak de beschermfolie los en druk het begin van 
de tape aan met een vinger. Verwijder de beschermfolie voorzichtig anders kan de tape loslaten van de 
ondergrond en vervuild raken. Trek in geen geval aan de tape en rek deze niet uit tijdens het aanbrengen.
Werk bij een temperatuur van ca. 10ºC tot 20ºC. Bij lagere temperaturen kan de kleefkracht van de tape 
afnemen. Door de tape te verwarmen, kan de hechting worden verbeterd. Zorg dat het uiteinde van de 
tape goed aan het paneel hecht, anders kan de tape gemakkelijk loslaten. Laat een deel van de hoek 
open om plamuur te kunnen aanbrengen. Knip de tape af met een schaar.

6.   Controleer of de tape overal goed hecht, vooral aan de uiteinden. Gebruik de roller om de tape aan te 
drukken. Beweeg de roller in de andere richting dan die waarin u de tape hebt aangebracht. 
Oefen lichte druk uit om lucht uit de tape te verwijderen en herhaal de beweging daarna met meer druk 
om een goede hechting van de tape aan het paneel te garanderen.

7.   Controleer beide uiteinden van de tape. Verwijder eventueel vuil van de tape.
8.   Gebruik plamuur in hoeken, verbindingen, gootjes en puntlassen volgens de desbetreffende aanwijzingen.
9.   Controleer de tape aandachtig op loslaten en kieren tussen de tape en het paneel.
10. Overspuiten. 
11. Laat het paneel drogen. Temperatuur bij het drogen mag niet hoger zijn dan 70ºC. Bij gebruik van een 

infrarooddroger, eerst 15 minuten bij luchttemperatuur laten drogen alvorens de infrarooddroger te 
gebruiken.



Bijkomende informatie

SOR Vlak
10 mm x 16 m

SOR Vlak 
20 mm x 5 m

SOR Halvemaan
3 mm x 6,5 m

SOR Halvemaan
6 mm x 9 m

SOR Vlak 
6 mm x 16 m

SOR Vlak
8 mm x 16 m



Bijkomende informatie

SOR Halvemaan
12 mm x 5 m

SOR Brede vorm
12 mm x 5 m

SOR Brede vorm
15 mm x 5 m

SOR Halvemaan
8 mm x 9 m

SOR Halvemaan
10 mm x 9 m
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