
PRODUKTBESKRIVELSE
BOSTIK Aqua-Seal er et klar, hurtigtørrende og elastisk tætningsmiddel på acrylbase. Den pastalignende konsistens gør massen 
egnet til brug på både horisontale og vertikale flader. Aqua-Seal har god vedhæftning til PVC, ABS, Træ, gips og hård polystyren 
og er efter hærdning bestandig over for vand. Aqua-Seal er antimugbehandlet og kan overmales. Pakningen er forsynet med et 
plastikmundstykke, som ikke misfarver lyse materialer under påføringen.

ANVENDELSE
Aqua-Seal er specielt egnet som tætnings og forseglingsmasse til afslutningsfuger i badeværelser f.eks. som tætning mellem vinyl 
og gulvafløb, i overgangen mellem gulv og underkant af PVC-vægbeklædning og andre utilgængelige steder, såsom bag klosetskå-
le, faldstammer m.v., hvor fleksibel tætning er et krav.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
Flader skal være rene og tørre. Påfør en passende jævn streng direkte fra tuben, jævn til omgående. OBS! Massen overgår suc-
cessivt fra hvid til transparent under tørretiden.  1. Slibe med sandpapir omkring rørgennemføringen 2. Påfør Aqua Seal på pak-
ningens underside 3. Tryk pakningen ned 4. Rengøring: Vand inden massen er tørret.

SIKKERHED
Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som sundhedsskadeligt eller brandfarligt. For yderligere 
information � se venligst sikkerhedsdatablad.

Smart help
1-800-726-7845

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00
info.dk@bostik.com

Bostik A/S, Tlf: 44 84 15 00, www.bostik.dk

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data, vi opgiver, 
ligesom vores anvisninger og anbefalinger, er alle 
baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe 
forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst 
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. muligt 
resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold imidlertid ligger udenfor vor kontrol, kan 
vi ikke påtage os noget.
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TEKNISKE DATA
Egenskaber før påføring

Materialetype: Akrylpolymer

Konsistens: Pasta

Hærdesystem: Hærdning

Densitet: 1,0 g/cm³

Arbejdstemperatur: +10ºC til +30ºC

Emballage: 100 ml. tube med plastik-
mundstykke

Opløsningsmiddel: Vand

Brandfare: Nej

Holdbarhed: Ca. 2 år i uåbnet emballage

Farve: Transparent

Egenskaber efter påføring

Tørretid: Gennemtør efter 1-2 døgn 
ved 3 mm fuge

Hårdhed: Fast, men dog en fleksibel 
fugemasse

Kemikaliebestandighed: God overfor normal 
rengøringsmiddel i vand. Fu-
gen bliver mat ved organiske 
opløsningsmidler

Overmalingsbar: Ja

Klæbefri overflade: 30-60 min i tynde lag
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Bostik A/S, Tlf: 44 84 15 00, www.bostik.dk

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data, vi opgiver, 
ligesom vores anvisninger og anbefalinger, er alle 
baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe 
forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst 
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. muligt 
resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold imidlertid ligger udenfor vor kontrol, kan 
vi ikke påtage os noget.
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