
TUO´TEKUVAUS
Erikoissilikoni märkätiloihin tai muihin tiloihin, joissa vaaditaan homeenkestävyyttä ja kestävää tiivistystä. Massa kovettuu kosteu-
den vaikutuksesta kestäväksi ja elastiseksi silikonikumiksi. Nopeasti kovettuva, elastinen ja erittäin hyvin UV-säteitä kestävä. Ke-
stää hyvin tavallisimpia puhdistustuotteita. Ns. asetoksytyyppinen silikonisaumamassa.

KÄTTÖALUE
Työtasojen, lavuaarien, suihkujen, kylpyammeiden ja muiden osien tiivistys, kun tarvitaan homeenkestävää tiivistystä. Tuote tart-
tuu erityisen hyvin materiaaleihin, kuten kaakeliin, posliiniin, lasiin, emaliin ja lasitettuihin pintoihin, ruostumattomaan teräkseen, 
eloksoituun alumiiniin, polyesteriin, akryyliin ym. Lasipintojen tiivistykseen ja saumaukseen. Kestää liikkumisen 20 % sauman le-
veydeltä. HUOM – ei saa käyttää akvaarioiden tiivistykseen. Rajallinen tartunta betoniin. Älä käytä luonnonkiven (esim. marmori, 
graniitti, liuskekivi), kuparin, galvanoidun teräksen äläkä lyijyn tiivistykseen. Ei kiinnity rasvaisille muovipinnoille, kuten PP, PE, 
PTFE/Teflon eikä vahatuille pinnoille. Ei voi maalata (tähän sopivat Bostik MS/SMP-saumamassa tai akryylisaumamassat).

TYÖOHJE
Saumapintojen ja työkalujen on oltava puhtaita ja kuivia. Levitä sopivan kokoisella (riippuu tiivistettävästä alustasta) massapu-
ristimella (45 asteen kulmassa). Levitä massa ja silota sauma saippuaveteen kostutetulla saumapuikolla tai muulla sopivalla työ-
kalulla. Tasoita sauma esim. saippuaveteen kastetulla sormella. Kovettumaton massa irrotetaan lakkabensiinillä. Kovettunut mas-
sa irrotetaan mekaanisesti. Kun saumauksessa vaaditaan liikkumisen kestävyyttä, on käytettävä Bostikin pohjanauhaa. Tällä tavalla 
saumamassa kiinnittyy vain sauman sivuille muttei sauman pohjaan. Valitse sauman leveyteen sopiva pohjanauha. Sauman levey-
dessä on huomioitava saumojen odotettavissa oleva liikkuminen. Sauman leveydestä riippuu, kuinka suurta liikettä saumamassa 
kestää. Pienin sauman leveys on 6 mm (kestää 1 mm liikkeen) ja levein 25 mm (kestää 3 mm saumanleveyden). Sauman liikku-
misen takia saumamassaa on käytettävä riittävän paksusti/syvästi. Peukalosääntö on, että sauman syvyyden on oltava vähintään 
puolet sauman leveydestä. Jos tätä ei voida toteuttaa, valitse toinen Bostik-tuote, joka kestää paremmin liikettä.

TYÖSUOJELU
Ns. asetoksytyyppinen silikonisaumamassa. Tuotteen kuivumisen aikana huoneessa on "etikan" haju. Työn aikana on sen vuoksi 
huolehdittava hyvästä tuuletuksesta. Lisätietoja saat käyttöturvallisuustiedotteesta.

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
SILICONE WHITE FOR LIFE



TEKNISIÄ TIETOJA
Ominaisuudet ennen levitystä

Materiaalityyppi Silikonikumi

Koostumus Pehmeä ja sileä massa

Kovettumistapa Etikkahappo

Tiheys 1,04 g/cm³

Työlämpötila + 5 ºC – +35°

Ominaisuudet levityksen 
jälkeen

Kosketuskuiva n. 5 minuuttia riippuen 
lämpötilasta ja ilman kosteud-
esta.

Kovuus n. 18° Shore A

Liikkeen kestävyys ± 20 % alkuperäisestä sau-
man leveydestä

Elastisuuskerroin n. 0,40 MPa 100-prosenttis-
essa murtovenymässä

Lämmön kesto -50 ºC – +180 ºC

Vanhenemisen kestävyys UV-valoa ja ilmastovaikutuk-
sia vastaan erittäin hyvä

Päällemaalattavuus Ei
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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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