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BESKRIVNING AV PRODUKT
1-komponent, oljebaserad plastisk tätningsmassa baserad på mycket väderresistenta polymeriska torkande oljor. Bildar efter något dygn en seg, jämn flexibel ythud som är klibbfri och förhindrar att fogytan samlar damm och missfärgas. Fogen är
övermålningsbar.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
För tätning och lagning av anslutningsskarvar, hål etc i olika typer av takmaterial som t ex plåt, papp, tegel och betongpannor. Vidare tätning av hängrännor och stuprör, runt takfönster, skorstensbeslag etc. OBS!
Ej avsedd för limning av hela
takbeläggningar.

ARBETSBESKRIVNING
Allmänt gäller att ytorna som skall fogas, skall vara torra och fria från damm, fett och lösa partiklar. Dammiga material såsom tegel och betong kräver ofta rengöring exempelvis med borste och/eller tryckluft.

MILJÖ & HÄLSA
Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt.
säkerhetsdatablad.
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Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom
våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att
hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga
resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga
oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

TEKNISK DATA
Egenskaper före applicering
Materialtyp

Polymeriserande oljor

Konsistens

Smidig lättsprutad massa

Härdsystem -/sätt

Torkar och reagerar med luftens fuktighet

Densitet

Ca 1,60

Torrhalt

Ca 98%

Förpackning

0,3 liters patron

Arbetstemperatur

Ner till +5°C

Lösningsmedel

Lacknafta

Brandfarlig

Nej

Lagring

2 år i obruten förpackning

Färg

Svart

Egenskaper efter applicering
Klibbfri yta

1-3 dygn beroende på temperatur

Rörelseupptagning

±5% av ursprunglig fogbredd

Temperaturbeständighet

-40 till +80°C

Åldringsbeständighet

Mycket god mot ozon och
klimatisk påverkan

Övermålningsbar

Ja, efter att ytan blivit klibbfri

Rengöring

Lacknafta
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