
TUO´TEKUVAUS
Nopeasti kovettuva polyuretaanivaahto käsikäyttöiseen levitykseen (mukana tuleva suukappale). Koostu 1-komponenttisesta kosteu-
desta kovettuvasta polyuretaanivaahdosta, jota voidaan käyttää lämpötiloissa -10 ºC saakka. Vaahto laajenee levitettäessä voim-
akkaasti, ja muodostaa puolikovan täyttövaahdon. Vaahdon kovetuttua sen solut ovat sulkeutuneet, ja se toimii erinomaisena läm-
pö- ja äänieristeenä. Vaahto kovettuu nopeasti ilman tai ympäröivän materiaalin kosteuden vaikutuksesta. Tästä syystä se tulee 
levittää niin, että se voi laajentua vapaasti. Kevyt pintakostutus antaa suuremman vaahdon tilavuuden ja nopeamman kovettumi-
sen. Kovettunut tuote on hajuton ja vähäpäästöinen.

KÄTTÖALUE
Sopii talojen, veneiden, asuntovaunujen ym. tiivistykseen. Karmien/seinien, seinien/lattian, katon ja läpivientien tiivistykseen. Ki-
innittyy useimpiin rakennusmateriaaleihin (myös kosteisiin), mutta ei polyeteeniin ja silikoniin tai Teflon/PTFE -pinnoille. Vältä ras-
vaisia ja pölyisiä pintoja.

TYÖOHJE
Puhdista pinta pölystä, irtonaisista hiukkasista, rasvasta ja öljystä ennen käsittelyä. Käyttöohje: 1. Ravista pakkausta ennen työn 
aloittamista. Aseta suukappale pakkaukseen ja paina painiketta kevyesti, jotta putki täyttyy vaahdolla. Huomio! Pakkaus tulee sä-
ilyttää vähintään +5 °C lämpötilassa ennen käyttöä ja kääntää ylösalaisin käytön aikana. 2. Kostuta pinnat kevyesti vedellä. 3. 
Täytä sauma n. 30–40 %. Saumojen kevyt kostutus lisää vaahdon tilavuutta. Leikkaa liika vaahto pois kovettumisen jälkeen. Vaah-
to on kosketuskuiva n. 12 minuutin kuluttua ja työstettävissä n. 30 minuutin kuluttua. Täysin kovettunut n. 12 tunnissa. Puhdis-
tus: Asetoni, kuivunut vaahto mekaanisesti.

TYÖSUOJELU
 Katso tuotteen käyttöturvallisuustiedote saadaksesi täydelliset tiedot työympäristöstä/työturvallisuudesta, varotoimista ja käytön 
riskeistä.

Smart help
1-800-726-7845

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800
info.fi@bostik.com

Bostik Oy, Puh: 010 843 8800, www.bostik.fi

Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset 
tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat 
kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään 
sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska 
käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa 
kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.
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TEKNINEN TUOTELEHTI
ALL SEASON HAND



TEKNISIÄ TIETOJA
Ominaisuudet ennen käyttöä

Paras työlämpötila  +20 °C (pakkaus ja saumap-
inta)

Tyyppi 1-komponenttipolyuretaani-
saumavaahto

Ominaisuudet levityksen 
jälkeen

Vanhenemisen kesto Hyvä, ei saa jatkuvasti 
altistaa UV-valolle levittämis-
en jälkeen.

Väri  Kellanvalkea

Lämmönkesto  -50 °C - +90 °C (lyhytaikai-
sesti +130 °C)

Sallittu saumojen liike  ±5 %

Lämmönjohtavuus  n. 0,034 W/mK°
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Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset 
tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat 
kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään 
sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska 
käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa 
kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.
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