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Pakkauskoot

310 ml

Kuvaus

Säänkestävä polybutyylipohjainen kestoplastinen tiivistysmassa. Tuote säilyy toimivana
vuosikaudet, pinnan rikkoutuessa se nahkottuu uudelleen.

TEKNISET TIEDOT
Olomuoto

Pastamainen

Koostumus

Kasviöjy- ja polybutyylipohjainen

Ominaispaino

1,77 g/ml

Työskentely lämpötila

+5˚C ... +40˚C

Riittoisuus

Sauman leveys x syvyys = ml/m

Valuma

< 2 mm (ISO 7390)

Lämmönkestävyys

-20˚C ... +75˚C

Tarttuvuus

Erinomainen tarttuvuus lähes kaikkiin rakennusmateriaaleihin.

Puhdistaminen

Työvälineiden puhdistus mekaanisesti tai
asetonilla, kädet vedellä ja saippualla

Työvälineet

Käsi-,akku- tai paineilmakäyttöinen
patruunapistooli

Säilyvyys

Vähintään yksi vuosi. Pakkauksessa parasta
ennen -päiväys.

Varastointi

Säilytä pakkaus suljettuna ja suojassa pakkaselta

HUOM!

Huom. Jos tuoretta butyylimassaa joutuu silmiin tulee niitä huuhtoa heti
runsaalla vedellä 15 minuutin ajan ja hakeutua lääkäriin. Iholta butyyli
tulee pestä pois vedellä ja saippualla. Vältettävä jatkuvaa ihokosketusta.

KÄYTTÖTURVALLISUUS LAUSEKKEET
Säilytä lasten ulottumattomissa
Förvaras oåtkomligt för barn

TDS

Jatkuu seuraavalla sivulla...
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ERITYISOMINAISUUDET
Hyvä ja nopea tartunta eri alustoille, kumimainen rakenne, erinomainen kestävyys. Massa on helppo
asentaa ja se muodostaa elastisen ja lujan nahan. Ylimaalattavissa kuivuttuaan (48h jälkeen). Kuivumisaika <48h sisältäpäin.

KÄYTTÖOHJE
KÄYTTÖ
Pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja rasvattomat. Leikkaa patruunan nokka auki ja kierrä patruunasuutin nokkaan. Leikkaa suutin 45 asteen kulmassa sauman levyiseksi. Aseta patruuna massapuristimeen ja
annostele massa riittävästi kohteeseen ja tasaa sauma saippualiuokseen kastetulla saumauslastalla tai
sormella. Työvälineiden puhdistus mekaanisesti tai asetonilla, kädet vedellä ja saippualla. Massa tulee
ominaisuuksiensa vuoksi asentaa piiloon suoralta kosketukselta (tahraamisriski) esimerkiksi pellin alle
tiivisteenä, jossa kiinnittyminen varmistetaan ruuvein tai popniitein. Tasoitusneste saippualiuos.
Huom. Tuoreen butyylimassan joutuessa silmiin tulee niitä huuhtoa heti runsaalla vedellä 15 minuutin
ajan ja mentävä lääkäriin. Iholta butyyli tulee pestä pois vedellä ja saippualla. Vältettävä jatkuvaa ihokosketusta. Ei lasten ulottuville.
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