SPRICKFRI MÅLARFOG
FUNGERAR INNE & UTE*
LJUDISOLERANDE

Acryl
Power Seal

MULTIFUNKTIONELL MÅLARFOG FÖR PROFFS
BASERAD PÅ SPO-TEKNOLOGI
Acryl Power Seal är en vattenbaserad målarfog
baserad på SPO-teknologi (Sealant & Paint
Optimization) som är gr unden för näst a
generations målarfog. Teknologin är utvecklad
i samarbete med professionella målare och
garanterar ett effektivare arbetsflöde med
slutfinish av högsta kvalitet.

* Kräver övermålning av helt genomtorkad fog

FÖR FLERA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Acryl Power Seal är övermålningsbar med
bra vidhäftning mot vanligt förekommande
färgtyper både inne och ute*. Den målade ytan
blir slät ochhelt fri från sprickor. Används för
tätning av de flesta byggnadsdelar och fungerar
också som akustikfog. Acryl Power Seal är UVbeständig och även frosttålig.

Acryl Power Seal
0,3 liter
Art.nr 30860749
St/frp 12 st
Frp/pall 1248 st
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BOSTIK SPO-TEKNOLOGI är grunden för nästa generations fog och tätning för målarproffs.
Alla produkter är utvecklade i samarbete med professionella målare och slutanvändare.
SPO-teknologi garanterar ett effektivare arbetsflöde och ger slutfinish med högsta kvalitet.

ü INGEN SPRICKBILDNING

ü INOM- OCH UTOMHUS
Bostik Acryl Power Seal förhindrar migrering mellan färg
och fog vilket garanterar ett kvalitetsäkrat resultat med
jämn yta.
Missfärning och mörka fläckar vid övermålad fog kallas
blödning. Att rätta till blödning i efterhand kan vara både
tids- och materialkrävande. Problemet uppstår framförallt
med akrylbaserade fog- och tätningsmedel som inte är
kompatibla med färgen. Med Bostik SPO-teknologi färgar
fogen varken omgicande material eller övertäckande färg.

Bostik Acryl Power Seal ger en helt slät och sprickfri yta.
Sprickor i färg är ett vanligt förekommande problem som
ofta sker i härdningsprocessen. Sprickbildningen av färg
beror på fel fogmaterial, fel sammansättning av bindemedel
i färgen eller för tidig övermålning. Med Bostik Acryl Power
Seal undviks detta klassiska problem helt!

ü FROSTTÅLIG

Bostik Acryl Power Seal är motståndskraftig från -20˚C.
Patronen kan dessutom förvaras i kallt väder ner till -15˚C.

ÖVERMÅLNINGSBAR MED
ü MÅNGA
FÄRGTYPER
Nu räcker det med en målarfog till alla situationer.
Bostik Acryl Power Seal är motståndskraftig mot ozon och
UV-ljus. Tack vare en unik kemisk sammansättning är fogen
kompatibel med de flesta förekommande färgtyper och ger
en jämn vidhäftning av färgen. Fogen fäster mot alla vanligt
förekommande byggmaterial såsom trä, tegel, puts och
gips.

ü LJUDISOLERANDE

Bostik Acryl Power Seal fungerar som akustikfog vid upp
til 10-12 mm fogar.
Vid fogning av rörgenomdragningar och anslutningar mellan vägg och golv, ger fogen dubbel funktion genom att
både fylla glipor och samtidigt ljudisolera.

KOMPATIBLA FÄRGSYSTEM
x

Akrylatfärg

x

Alkydolje-vattenbaserad

x

Alkydoljefärg-lösningsmedel

Testa

Linoljefärg

Testa

Snickerifärg + Snickerigrund

Testa

KONTAKTA OSS

Telefon 042-19 50 50
info.se@bostik.com
www.bostik.se

Se tekniskt datablad på bostik.se för fullständig teknisk information och arbetsbeskrivning.

Art.nr:

Vattenbaserad dispersion

