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Product omschrijving 
Ceba-Line Roofsealer is een ééncomponent afdichtingskit op basis van bitumen. Ceba-Line Roofsealer hardt uit tot 
een plastic afdichting doordat het oplosmiddel verdampt. 
 
Voordelen 
• Dakbedekking en weersbestendig maken 
 
Applicaties 
Ceba-Line Roofsealer® kan worden gebruikt als weerbestendige afdichting van aansluitingen en afdichting rond 
pijpen. Voor het hechten van shingles, voor het uitvoeren van noodreparaties op daken, goten, schoorstenen etc. 
 
Aanvullende informatie 
Applicatie temperatuur        +5°C till +40°C 
Basis          Bitumen 
Dichtheid         1,30 g/cm³ 
Weerstand tegen vloei    ISO 7390    < 3 mm 
Vorstbestendigheid gedurende 
transport         Till -15°C 
Huidvorming     23°C / 55% RH    > 15 h 
Vaste stofgehalte        85 % 
Temperatuur bestendigheid       -20°C till +80°C 
 
Beperkingen 
• Niet aanbevolen voor onder water immersie-toepassingen. 
• Niet geschikt voor PE, PP, PC, PA, PMMA en PTFE. 
 
Oppervlakte voorbereiding en afwerking 
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voordat u Ceba-Line Roofsealer gaat gebruiken. Alle oppervlakken moet 
schoon en droog zijn en vrij van stof, vet en ander los materiaal. Een hechtproef voor gebruik wordt aanbevolen. 
Reinig het oppervlak grondig met behulp van Ceba-Line Multicleaner. Niet-poreuze ondergronden hoeven niet droog 
te zijn. Voorstrijken indien nodig. 
Een hechtproef voor gebruik wordt aanbevolen. 
Gereedschap kan worden gereinigd met Ceba-Line Multicleaner. Handen reinigen met water en zeep. 
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Schoonmaken 
Niet uitgehard materiaal en gereedschap kan gereinigd worden met behulp van Ceba-Line Multicleaner. 
 
Kleuren 
• Zwart 
 
Verpakking 
• Koker 310 ml 
 
Houdbaarheid 
Bewaren bij een temperatuur tussen +5 °C en +25 °C in de schaduw. 
Houdbaarheid van Ceba-Line Roofsealer is 24 maanden indien bewaard zoals aanbevolen, in ongeopende, originele 
verpakking. 
 
Gezondheid & veiligheid 
Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. 
 
Algemeen: 
BBP B.V. garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. 
De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan wat bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen 
geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. 
 
Aansprakelijkheid: 
De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen 
aansprakelijkheid in.  
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de 
toepassing geschikt is. 
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