
Just seal it!
Afdichtmiddelen, reparatiekits en afdichtingmaterialen
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Wat krijgt men tijdens een normale
werkdag in de garage niet allemaal
onder handen, dat moet worden afge-
dicht? Maar met VICTOR REINZ wordt
alles veel eenvoudiger!

Want terwijl u van andere 
fabrikanten zes, acht of tien afdicht-
middelen nodig heeft, heeft u met 
VICTOR REINZ aan deze twee genoeg.

Meer afdichtmiddelen dan deze twee
heeft u niet nodig!

U kunt kiezen tussen drie mogelijk-
heden om zo snel en betrouwbaar
mogelijk het juiste afdichtmiddel te
gebruiken. Op de bijgevoegde toe-
passingsposter vindt u drie selec-
tiecriteria, met behulp waarvan u 

kunt kiezen tussen REINZOSIL en
REINZOPLAST®.

Welke weg u ook kiest, één ding is
zeker: Met dit duo wordt elke plek 
perfect afgedicht!

Simpele beslissing: Meer afdichtmiddelen 
dan deze twee heeft u niet nodig.

Eenvoudiger  en snel ler  kan niet  –  Just  seal  i t !

3 Wegen – 1 Doel

Eenvoudiger en sneller afdichten

¬  Mogelijkheid 1 – voelermaat en speling
De oplossing voor de professional: De voelermaat geeft de speling aan.
Tot 0,14 mm tussen de beide af te dichten oppervlakken is REINZOPLAST®

de enige juiste keuze. Daarboven (≥ 0,15 mm) dicht REINZOSIL snel en 
betrouwbaar af.

¬  Mogelijkheid 2 – de eigenschappen
Kiest u liever op grond van temperatuur, mediumbestendigheid of droogtijden,
dan is het overzicht »kenmerken« perfect voor u. Hier vindt u gedetailleerd alle
technische kenmerken van REINZOSIL en REINZOPLAST®.

¬  Mogelijkheid 3 – de toepassingen van A tot Z
Hier ziet u aan de hand van een compleet overzicht of REINZOSIL of 
REINZOPLAST® het juiste afdichtmiddel voor uw werk is. Snel, overzich-
telijk en compleet.
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Afdichtmiddelen en afdichtingverwijdermiddel.

REINZOSIL

Leveringsvorm

Leveringsvorm REINZ-nr. Verpakkingseenheid

tube 20 ml 70-28437-00 20 tubes in een toonbankdisplay

tube 70 ml 70-31414-10 14 tubes in een toonbankdisplay

spuitbus 200 ml 70-31414-20 10 spuitbussen in toonbankdisplay

Beschrijving
Oplosmiddelvrije, duurzaam elastische, snel uithardende
siliconen afdichtmiddel voor het afdichten van vlakke ver-
bindingen met speling (ook zonder demontage van onder-
delen).

Kenmerken
¬ Bestand tegen hoge temperaturen van -50 °C tot 

+300 °C (kortdurende maximumtemperatuur)
¬ Zeer goed bestendig tegen benzine en dieselbrandstof,

biodiesel, olie, vet, smeermiddel, water, zeewater,
zonlicht en ozon

¬ Zeer goede positioneer- en vormbaarheid
¬ Hoge stabiliteit
¬ Voorkomt corrosie van de afdichtingvlakken
¬ Zuurvrij uitharden en daardoor geen beschadiging van

kunststof onderdelen, elektrische componenten enz.
¬ Sneller uithardend dan andere siliconen afdichtmiddelen
¬ Markeringsvrij
¬ Geurloos
¬ Voor schuine en verticale vlakken

Toepassingsgebieden
Voor het afdichten van in het bijzonder alle afdichtingvlak-
ken in motoren, transmissies, assen, van cilinderbussen en
kunststof behuizingen. Uitstekend geschikt voor ruwe
afdichtingvlakken. Vrijgegeven voor alle Europese en
Japanse autofabrikanten o.a. Mercedes Benz, VAG en
Nissan.

Neem de overige aanwijzingen in acht in ons technische
gegevensblad nr. 833 (www.reinz.com/datenblatt).

¬ de nieuwe spuitbus

¬ eenvoudig opbrengen

¬ tot op de millimeter nauwkeurig positioneren

¬ homogene afdichtingnaad

¬ spuitbus geheel leeg te maken

¬ geen indrogen van de spuitmond 

door beschermkap

Temperatuurbestendig tot

+300 °C
Temperature Resistance up to
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REINZOSIL-t

Leveringsvorm

Leveringsvorm REINZ-nr. Verpakkingseenheid

tube 70 ml 70-31453-00 14 tubes in een toonbankdisplay

Beschrijving
Transparante oplosmiddelvrije, duurzaam elastische, snel
uithardende siliconen afdichtmiddel voor het afdichten van
vlakke verbindingen met speling (ook zonder demontage
van onderdelen).

Kenmerken
¬ Temperatuurbestendigheid van -50 °C tot +200 °C

(kortdurende maximumtemperatuur)
¬ Zeer goed bestendig tegen benzine en dieselbrandstof,

olie, vet, smeermiddel, water, zeewater, zonlicht en ozon
¬ Transparant
¬ Zeer goede positioneer- en vormbaarheid
¬ Hoge stabiliteit
¬ Voorkomt corrosie van de afdichtingvlakken
¬ Zuurvrij uitharden en daardoor geen beschadiging van

kunststof onderdelen, elektrische componenten enz.
¬ Sneller uithardend dan andere siliconen afdichtmiddelen
¬ Markeringsvrij
¬ Geurloos
¬ Voor schuine en verticale vlakken

Toepassingsgebieden
Voor het afdichten van carrosserieonderdelen, autoruiten,
lampbehuizingen, glazen delen. Voor afdichten en inkapse-
len van de elektrische verbindingen. Voor vastlijmen en
isoleren. Voor personenwagens, tweewielers, boten en
caravans, huis- en tuinbouw. Vrijgegeven voor alle
Europese en Japanse autofabrikanten o.a. Mercedes Benz,
VAG en Nissan.

Neem de overige aanwijzingen in acht in ons technische
gegevensblad nr. 834 (www.reinz.com/datenblatt).

¬ de transparante variant van REINZOSIL

voor zichtbare afdichtverbindingen

Temperatuurbestendig tot

+200 °C
Temperature Resistance up to
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REINZOPLAST®

Leveringsvorm

Leveringsvorm REINZ-nr. Verpakkingseenheid

tube 20 ml 70-24570-10 20 tubes in een toonbankdisplay

tube 80 ml 70-24571-10 14 tubes in een toonbankdisplay

patroon 300 ml 70-24575-10 20 patronen in een doos

Beschrijving
Duurzaam plastische, niet uithardende polyurethaan afdicht-
middel met een zeer goede vloeibaarheid voor zwaarbelaste
afdichtverbindingen zonder speling, bijvoorbeeld bij trillingen.

Kenmerken
¬ Bestand tegen hoge temperaturen van -50 °C tot 

+300 °C (kortdurende maximumtemperatuur)
¬ Zeer goed bestendig tegen benzine en dieselbrandstof,

olie, vet, smeermiddel, additieven, antivriesmiddelen,
water en gassen

¬ Voor nat-afdichting zonder speling
¬ Zeer goede vloeibaarheid
¬ Na 15 minuten volledig belastbaar
¬ Onbeperkt op te slaan

Toepassingsgebieden
Voor het afdichten van fijn en zeer fijn bewerkte onderdelen
in motoren, transmissies en assen. Voor het afdichten van
schroefdraden. Voor pompen en krachtwerktuigen.
Vrijgegeven voor alle Europese en Japanse autofabrikanten
o.a. Mercedes Benz, VAG en Nissan.

Neem de overige aanwijzingen in acht in ons technische
gegevensblad nr. 832 (www.reinz.com/datenblatt).

¬ niet uithardend

¬ eenvoudig te demonteren

¬ geen scheurvorming bij trillingen in de motor

Temperatuurbestendig tot

+300 °C
Temperature Resistance up to
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RE-MOVE (afdichting-verwijdermiddel)

Leveringsvorm

Leveringsvorm REINZ-nr. Verpakkingseenheid

spuitbus 300 ml 70-31415-00 12 spuitbussen in een doos

Beschrijving
Zeer effectief afdichting-verwijdermiddel dat bovendien
zuinig in gebruik is, op basis van etheroplosmiddel en 
drijfgas.

Kenmerken
¬ Bij het erop sproeien ontstaat een dichte, stevig

hechtende en zeer effectieve vloeistoffilm
¬ Ook te gebruiken bij schuine en verticale vlakken
¬ Ook geschikt voor het verwijderen van hars- 

en lakresten
¬ In een paar seconden te gebruiken
¬ Geen beschadiging van de af te dichten vlakken

Toepassingsgebieden
Voor het verwijderen van afdichtingen, afdichtingresten en
afdichtmiddelen. Ook geschikt voor het verwijderen van
lijm, hars- en lakresten. Vrijgegeven voor Audi, BMW,
Mercedes Benz en een groot aantal andere fabrikanten.

Neem de overige aanwijzingen in acht in ons technische
gegevensblad nr. 831 (www.reinz.com/datenblatt).

¬ stevig hechtend

¬ druppelt niet

¬ voor schuine en verticale vlakken



Beschrijving
Afdichtmateriaal op aramidevezelbasis met en zonder
staaldrager evenals op cellulose- en kurkbasis op rol-
formaat. Het rolformaat is speciaal ontworpen voor de
behoeften van grootverbruikers.

Toepassingsgebieden
Voor personenwagens en tweewielers, voor boten en 
caravans en voor huis en tuin. Gebruik afhankelijk van 
toepassing- en temperatuurbereik.

Neem de overige aanwijzingen in acht in ons technische
gegevensblad nr. 122 (AFM® 22), 453 REINZOLOID® FS 53 
en 410 (RGC 257) (www.reinz.com/datenblatt).

* Speciale formaten en speciale toepassingen op aanvraag

Leveringsvorm*

Materiaal Formaat (rollen) Dikte (mm) REINZ-nr.

AFM® 22 1500 x 500 0,75 70-31212-10

1,00 70-31213-10

1,20 70-31214-10

1,30 70-31215-10

1,50 70-31216-10

AFM® 37/8 1500 x 500 0,30 70-35153-00

0,50 70-35154-00

0,75 70-35155-00

1,00 70-35156-00

1,50 70-35157-00

REINZOLOID® 5000 x 500 0,25 70-29214-10

0,50 70-29216-10

0,75 70-29217-10

1,00 70-29218-10

1,50 70-29219-10

RGC 257 914 x 914 2,00 70-31222-00

3,00 70-31223-00

4,00 70-31224-00

Afdichtmateriaal

Afdichtmateriaal op rol
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Toepassingbereik afdichtingmateriaal

Materiaal

Toepassing

Temperatuurbereik [°C]

Mediumbestendigheid

Zie technisch 

gegevensblad nr.

AFM® 22

Aramidevezel met

metaaldrager

Inlaatspruitstuk

Uitlaatspruitstuk

Transmissieflens

Cilinderkop

enz.

< 400

Brandstoffen,

olie,

antivries- en corrosie-

beschermingsmiddel

122

AFM® 37/8

Aramidevezel

Assen

Inlaatspruitstuk

Transmissie

Oliecarter

Pompen

Leidingen

Ventieldeksel

enz.

< 300

Brandstoffen,

olie,

antivries- en corrosie-

beschermingsmiddel

---

REINZOLOID® FS 53

Zellulose

Assen

Flens

Transmissie

Brandstofpompen

Oliepompen

Stuurbehuizing

Thermostaten

Carburator

Waterpompen

enz.

< 120

Brandstoffen,

olie,

antivries- en corrosie-

beschermingsmiddel

453

RGC 257

Rubber-kurk

Transmissiedeksel

Oliecarter

Regelapparatuur

Ventieldeksel

enz.

< 150

Brandstoffen,

olie

410
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Nooit eerder was het kiezen van afdichtingmateriaal 
eenvoudiger:

1. Kies de toepassing
2. Controleer het temperatuurbereik en de 

mediumbestendigheid
3. Kies het afdichtingmateriaal en monteer dit

Dat is alles.

Tip



Leveringsvorm XL

REINZ-nr. Inhoud Dikte (mm)

16-27250-03 per 1 DIN-A4-plaat

AFM® 22* 1,20

AFM® 37/8 0,50

AFM® 37/8 1,00

REINZOLOID® FS 53 0,50

REINZOLOID® FS 53 1,00

Leveringsvorm XXL

REINZ-nr. Inhoud Dikte (mm)

16-31990-01 per 1 DIN-A3-plaat

AFM® 22* 1,20

AFM® 37/8 0,50

AFM® 37/8 1,00

REINZOLOID® FS 53 0,50

REINZOLOID® FS 53 1,00

Beschrijving
De reparatiekits XL en XXL bevatten afdichtmateriaal met 
en zonder metaaldrager in een handige DIN-A4-formaat (XL)
resp. DIN-A3-formaat (XXL).
De keuze van materiaal, dikte en grootte is bij XL afgestemd
op gebruik voor kleinere reparaties en bij XXL op onderdelen
met een grotere doorsnede.

Toepassingsgebieden
Voor personenwagens en tweewielers, voor boten en
caravans en voor huis en tuin. Gebruik afhankelijk van
toepassing- en temperatuurbereik (zie Toepassingbereik
afdichtingmateriaal pag. 9).

* met metaaldrager

Reparatiekits 

REPARATIEKIT XL en XXL
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Vloer- en toonbankdisplays

Leveringsvorm

Leveringsvorm REINZ-nr. Verpakkingseenheid

Vloerdisplay 39-00239-00 1 Vloerdisplay

Vloerdisplay

Presenteren op XXL-formaat. Dit is de nieuwe vloerdisplay
van VICTOR REINZ. Deze vloerdisplay kan individueel met de
producten van VICTOR REINZ worden gevuld:
Afdichtmiddelen, afdichting-verwijdermiddelen, afdichtmate-
riaal of onze reparatiekits.

Het hele programma van VICTOR REINZ in één oogopslag.

Toonbankdisplay

Presenteren met systeem: Alle afdichtmiddelen (behalve:
REINZOPLAST® 300 ml patroon) worden in een handige
toonbankdisplay geleverd: VICTOR REINZ toonbankdisplay,
uw stille verkoper direct bij het point of sale.
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REINZ-Dichtungs-GmbH

Reinzstrasse 3-7

89233 Neu-Ulm

Germany

Phone +49 (0) 731-7046-0

Fax    +49 (0) 731-7046-480

www.reinz.com
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