
TUOTEKUVAUS
Neutraalisti kovettuva, monikäyttöinen, UV-kestävä ja homeenestoaineella käsitelty silikonisaumamassa, jossa on hyvä tarttuvuus 
ilman praimeria useimpiin rakennusmateriaaleihin. Ei aiheuta syöpymisvaurioita. Täyttää ISO 11600 25 LM -standardin mukaiset 
vaatimukset

KÄTTÖALUE
Sopii rakennusten ulko- ja sisäliikuntasaumoihin, märkätiloihin, metalli- ja lasirakenteisiin. Silikonisauma saattaa kellastua pienissä, 
pimeissä tiloissa. Samoin käy, jos se altistetaan maalien tai puutavaran ym. päästöille. Tämä koskee erityisesti vaaleita värejä. 
Käytä silloin vastaavaa väriä Bostik Wetroom Silicone -tuotesarjasta. HUOM! Ei saa käyttää akvaarioissa.

TYÖOHJE
Saumapintojen esikäsittely: Saumapintojen ja työkalujen on oltava puhtaita ja kuivia. Metalli- ja lasipinnoilla ei saa olla yhtään 
rasvaa. Rasvan poisto on tehtävä öljyttömällä liuottimella. Primerikäsittely: Saumapintoja ei tavallisesti tarvitse käsitellä primerilla. 
Ota epäselvissä tilanteissa yhteyttä Bostik Oy:öön. Pohjustusmateriaali: Bostik-pohjanauha. On tärkeää, että saumamassa kiinnittyy 
vain sauman sivuille muttei sauman pohjaan. Levittäminen: Käytä sopivan kokoista massapuristinta. Levitä massa ja silota sauma 
saippuaveteen kostutetulla saumapuikolla tai muulla sopivalla työkalulla. Sauman koko: Sauman leveys on määriteltävä jo 
suunnitteluvaiheessa huomioiden saumojen odotettavissa oleva liikkuminen. Nyrkkisääntö on, että sauman leveyden/syvyyden 
suhteen pitäisi olla 2/1. Katso seuraava taulukko. Puhdistaminen: Kovettumaton massa irrotetaan lakkabensiinillä. Kovettunut 
massa irrotetaan mekaanisesti.

TYÖSUOJELU
Tuotetta ei ole voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti luokiteltu palovaaralliseksi tai vaaralliseksi ympäristölle tai terveydelle. 
Lisätietoja saat Bostikin tuotetietolehdestä.

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 auttama-
an käyttäjää löytämään sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdolli-
sen lopputuloksen. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme 
ulkopuolella, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa 
käyttäessään tuotetta.
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TEKNINEN TUOTELEHTI



TEKNISIÄ TIETOJA
Ominaisuudet ennen levitystä

Materiaalityyppi Silikonikumi

Koostumus Pehmeä ja sileä massa

Kovettumistapa Alkoksi

Tiiheys 1,01 g/cm³

Työlämpötila + 5 ºC – +40°

Palovaarallisuus Ei

Varastointi 1 vuosi avaamattomassa pa-
kkauksessa ja -20 ºC – +30 
ºC lämpötilassa.

Ominaisuudet levityksen 
jälkeen

Kosketuskuiva n. 20 minuuttia riippuen 
lämpötilasta ja ilman kosteud-
esta.

Kovuus n. 18° Shore A

Liikkeen kestävyys ± 25% alkuperäisestä sau-
man leveydestä

Elastisuuskerroin n.  0,34 MPa 100-prosenttis-
essa murtovenymässä

Lämmön kesto -50 ºC – +120 ºC

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

Päällemaalattavuus Ei

Kemikaalien kestävyys Erittäin hyvä useimpia kemi-
kaaleja vastaan. Ota yhteyttä 
Bostik Oy:öön epävarmassa 
tilanteessa.
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