
HOMEENESTO

MÄRKÄTILAAN

VÄRIN SÄILYTTÄVÄ VALKOINEN SAUMAMASSA

Saat täydelliset tiedot  
skannaamalla koodin  

Silikoni 
White For Life

PYSYY VALKOISENA

Valkoinen silikonisaumamassa, joka ei kellastu eikä vaihda väriä homeen vaikutuksesta – 
pidä vaikka bileet kylpyhuoneessa! Kestävä tuote, johon ympäristö ei vaikuta samalla ta-
valla kuin perinteisiin märkätilasilikoneihin! Parempi puhdistustuotteiden kestävyys ja vä-
hemmän herkästi värjäytyvä kuivumisaikana.

Tuotenro: 30860612  •  Pakkauskoko: 280 ml  •  Pakkaus/ltk: 12 patruunaa  •  Pakkaus/lava: 
1248 patruunaa



Erikoissaumamassa märkätiloihin 
Bostik Silicone White For Life on erikoissilikoni märkätiloihin tai muihin tiloi-
hin, joissa vaaditaan homeenkestävyyttä ja kestävää saumausta. Massa ko-
vettuu kosteuden vaikutuksesta kestäväksi ja elastiseksi silikonikumiksi! Kes-
tävämpi tuote, joka kestää entistä paremmin homekasvua tai värjäymiä. Tuote 
on ”White For Life” -nimensä arvoinen!  Märkätila-ammattilaisillekin kelpaa-
va saumamassa! Kovettuminen tapahtuu happopohjaisella kovettumisjärjest-
elmällä (asetoksyylisilikoni). 

KÄYTTÖALUE
• Työtasojen, lavuaarien, suihkujen, kylpy-

ammeiden ja muiden kohteiden tiivis-
tykseen, joissa vaaditaan 
homeenkestävyyttä.

• Tuote tarttuu erityisen hyvin kaakeliin, 
posliiniin, lasiin, emaliin ja lasitettuihin 
pintoihin, ruostumattomaan teräksen, 
eloksoituun alumiiniin, polyesteriin, 
akryyliin ym.

• Lasiosien tiivistys ja saumaus. 
• Liikunnan kesto jopa 20 % sauman 

leveydestä
• Saumaus eri rakennusosien välillä

OMINAISUUDET

• Nopeasti kuivuva (kuiva pinta 5 – 8 
minuutissa)!

• Tuoksuu etikalta kuivuessa
• Ei liuotinaineita 
• Kestävä elastisuus
• Hyvät tartuntaominaisuudet
• Kestää hyvin tavallisimpia 

puhdistusaineita
• Kestää hyvin UV-säteitä, vettä ja erilaisia 

sääolosuhteita
• Hyvä homeenkestävyys
• Helppo levittää

HUOMIOITAVAA
• Jotta sauma kestäisi liikettä, on sen 

oltava vähintään 6 mm leveä ja 6 mm 
syvä, jotta sauma olisi halkeilematon. 
Leveämpi sauma (enintään 25 mm) vaatii 
syvemmän sauman syvyyden. Katso 
tuotteen tekniset tiedot. 

• Rajallinen tartunta betonipintoihin. 
Käytä Bostik Silicone Build & Sanitary/
Build’N’Wet tai Bostik MS/SMP 
-tuotteita.

• Älä käytä luonnonkivipintojen (esim. 
marmori, graniitti, liuskekivi), kuparin, 
galvanoidun teräksen tai lyijyn 
saumaukseen.  

• Älä käytä akvaarioiden tiivistykseen 
(siihen sopii Silicone Glass Tube, art 
4009).

• Älä käytä rasvaisille muovipinnoille, 
kuten PP, PE, PTFE/Teflon äläkä vaha-
tuille pinnoille. 

• Ei voi maalata (tähän sopivat Bostik MS/
SMP-saumamassa tai 
akryylisaumamassat).

Puhelin: +358 10 8438800 
order@bostik.fi
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Tuotenro. Tuotekuvaus Väri Sisältö Määrä/ltk Määrä/lava

30860612 Silikoni White For Life Valkoinen 280 ml 12 1248

Katso lisätietoja teknisistä tiedoista osoitteessa www.bostik.fi


