
TUOTESELOSTE 

EDUT 
- Ympäristöluokiteltu, ei sisällä ftalaatteja
- Liima- ja tiivistysaine yleiskäyttöön
- Ei tahraa/vahingoita, voidaan käyttää
- luonnonkivelle
- Ei sisällä liuotinaineita tai isosyanaatteja
- Tarttuu täydellisesti useimpiin pintoihin

ilman pohjustetta
- Pysyvästi joustava
- Elintarviketurvallinen

TUOTEKUVAUS  
Bostik H750 SEAL’N’BOND PREMIUM on 
ammattikäyttöön tarkoitettu tahraamation 
yleiskäyttöinen liima- ja tiivistesaine, jolla on 
korkea pitolujuus. 

KÄYTTÖALUE 
Bostik H750 SEAL’N’BOND PREMIUM on erityisesti 
suunniteltu muodostamaan kestäviä ja joustavia 
saumoja useimmissa rakennetuissa ympäristöissä, 
kuten keittiö, kylpyhuone, suihku ja teollisuus-
ympäristöissä, joissa on vaihtelevia alustoja ja 
korkeat turvallisuusvaatimukset. 

TYÖOHJE 
Saumat, jonka mittasuhteet ovat oikeat, pystyy 
absorboimaan liikkeitä rakennusmateriaalien 
välissä. Sauman syvyyden on oltava oikeassa 
suhteessa sauman leveyteen. Pääsääntöisesti on 
että sauman leveyden ja syvyyden välisen suhteen 
tulisi olla 1:1 leveydellä 10 mm ja vähintään 5 mm 
syvyydessä tai leveydessä. Jos sauman leveys on 
yli 10 mm, syvyyden on oltava yhtä suuri kuin 
leveys jaettuna 3 plus 6 mm.

TEKNISET TIEDOT 
100% 
elastisuusmoduuli 

DIN 53504 S2 2,00 N/mm² 

Käyttölämpötila +5°C – +40°C

Pohja Hybridi 

Kovettumisaika @ +23°C / 50% suht. 
kost. 

3 mm / 24 tuntia 

Tiheys ISO 1183-1 1,50 g/ml 

Murtovenymä DIN 53505/ ISO 868 250% 

Virtaus ISO 7390 < 2 mm 

Shore A -kovuus DIN 53505 / ISO 868 58 

Kalvon muodostus DBTM 10,00 10 minuuttia @ +23°C 
/ 50% suht. kost. 

Lämmönkestävyys -40°C – +120°C

Vetolujuus DIN 53504 S2 3,20 N/mm² 

Nämä arvot ovat tyypillisiä ominaisuuksia ja voivat vaihdella +/-3 % 

RAJOITUKSET 

- Ei sovellu alustoille PE, PP, PC, PMMA, PTFE,
pehmeä muovi, neopreeni ja bitumi

- Ei sovellu kloridien kanssa (uima-altaat)

H750 
SEAL’N’BOND PREMIUM 

SAUMA- JA LIIMAMASSA YLEISKÄYTTÖÖN 



BOSTIK SMART SUPPORT 

Smart help digital 
Bostik.com 

Smart help 
+358 (0)10 843 88 00
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PINNAN VALMISTELUT JA VIIMEISTELYT 
Käyttölämpötila +5°C – +40°C (ympäristöstä ja 
pinnasta riippuen). Alustan on oltava kiinteä, 
puhdas, sekä rasvaton ja pölytön. Puhdista pinta 
puhdistusaineella. Bostik H750 SEAL’N’BOND 
PREMIUM tarttuu täydellisesti useimpiin ei-
huokoisiin alustoihin ilman pohjustetta. Huokoiset 
alustat on esikäsiteltävä Bostik T300 UNIVERSAL 
PRIMER:lla. Testaa tarttuvuus aina ennen tuotteen 
käyttöä. Käytä viimeistelyainetta tasoittamaan 
sauma. 

MAALATTAVUUS 
Bostik H750 SEAL’N’BOND PREMIUM on päälle-
maalattava alkydimaaleilla ja vesipohjaisilla maaleilla. 
Suosittelemme kokeilemaan yhteensopivuutta maalin 
kanssa ennen käyttöä. Jos Bostik H750 SEAL’N’BOND 

PREMIUM päälle maalataan (ei välttämätöntä), 
suosittelemme hiomaan saumausaineen ja liitospinnat 
kevyesti Scotch-Britellä ennen käyttöä. Parhaiden 
tulosten saamiseksi suosittelemme maalaamaan 
muutaman päivän kuluessa tuotteen levittä-
misestä.Parhaiden tulosten saamiseksi suosittelemme 
maalaamaan muutaman päivän kuluessa tuotteen 
levittämisestä. 

PUHDISTUS 
Työkalut on puhdistettava vedellä käytön jälkeen. 
Kädet voi puhdistaa Bostik T150 CLEANING WIPES 
puhdistuspyyhkeillä ja/tai vedellä ja saippualla. 
Kovettuneen aineksen voi poistaa ainoastaan 
mekaanisesti. 

SÄILYVYYS 
Avaamaton alkuperäispakkaus säilytetään kuivassa 
+5°C - +25°C, säilyvyys on enintään 18 kuukautta 
valmistuspäivästä.

Kaikki tässä asiakirjassa ja kaikissa muissa julkaisuissamme (sähköiset mukaan lukien) olevat tiedot 
perustuvat nykytietoomme ja kokemukseemme ja ovat Bostikin yksinomaista (immateriaali-
)omaisuutta. Mitään osaa tästä asiakirjasta ei saa kopioida, näyttää kolmansille osapuolille, 
jäljentää, välittää julkiseksi tai käyttää millään muulla tavalla ilman Bostikin kirjallista suostumusta. 
Tämän asiakirjan tekniset tiedot toimivat viitteinä eivätkä ne ole tyhjentäviä. Bostik ei ole 
vastuussa mistään vahingoista, suoraan tai epäsuorasti, jotka aiheutuvat tämän asiakirjan 
(toimituksellisista) virheistä, puutteellisuudesta ja/tai virheellisyydestä. Tähän sisältyy, 
rajoittumatta, puutteellisuus ja/tai virheellisyys, joka aiheutuu teknisistä muutoksista tai 
tutkimuksesta, joka on suoritettu tämän asiakirjan julkaisun päivämäärän ja tuotteen hankinnan 
päivämäärän välillä. Bostik pidättää oikeuden korjata tämän asiakirjan sanamuotoa. Bostik ei ole 
vastuussa mistään vahingoista, joko suoraan tai epäsuorasti, jotka aiheutuvat tässä asiakirjassa 
kuvatun tuotteen (tuotteiden) käytöstä. Käyttäjän on luettava ja ymmärrettävä tämän asiakirjan ja 
muiden tuotteisiin liittyvien asiakirjojen sisältämät tiedot ennen tuotteen käyttöä. Käyttäjä on 
vastuussa kaikkien vaadittavien testien suorittamisesta sen varmistamiseksi, että tuote soveltuu 
tarkoitettuun käyttöön. Meillä ei ole vaikutusta siihen, miten tuotetta käytetään ja/tai 
olosuhteisiin, jotka liittyvät varastoinnin tai kuljetuksen aikana esiintyviin tapahtumiin, emmekä 
siksi voi hyväksyä vastuuta minkäänlaisista vahingoista. Kaikki toimitukset tehdään yksinomaisesti 
yleisten ehtojemme ja edellytyksiemme mukaisesti, joita säilytetään Hollannin kauppakamarissa

Bostik AB 
Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 
Helsingborg  
Tel: +46 (0) 42 19 50 00 
www.bostik.com 

TERVEYS JA TURVALLISUUS 
Käyttöturvallisuustiedote on luettava ja 
ymmärrettävä ennen käyttöä. Se on saatavilla 
pyynnöstä ja verkkosivustoilta. 

SERTIFIOINNIT 
- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM
- EN 15651-2: G 20HM
- EMICODE EC1 Plus
- ISEGA, hyväksytty elintarvikekäyttöön




