
PRODUKTBESKRIVELSE
1-komponent, plastisk, oliebaseret tætningsmassse baseret på vejrresistente, polymeriske, tørrende olier.

ANVENDELSE
Til tætning mellem byggematerialer som træ, tegl, beton, metal osv. Massen er tør efter ca. 48 timer. Fugemassen anvendes fort-
rinsvis, hvor fugen dækkes. Kan overmales. Ønskes en pillesikker fuge, anvendes Bostik Hybrid Byg 2620, Uretan Byg 2637 eller 
Silikone Universal/Professional.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
Generelt kan siges, at flader, der skal fuges, skal være tørre og frie for støv, fedt og løse partikler. Materialer som tegl og beton 
kræver ofte rengøring med børste og/eller trykluft. For beton gælder, at den skal være færdighærdet (normalt 3-4 uger). Bostik 
Tætningsmasse 1566 Ude er velegnet til fugebredder fra 8 mm op til 25 mm og en fugedybde på mellem 7 og 14 mm.

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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PRODUKTDATABLAD
TÆTNINGSMASSE 1566



TEKNISKE DATA
Egenskaber før påføring

Materialetype: Polymeriserende olier

Konsistens: Smidig masse, let at ud-
sprøjte

Hærdesystem: Tørrer og reagerer ved luftens 
fugtighed

Densitet: Ca. 1,70 g/cm³

Tørstofindhold: Ca. 98%

Arbejdstemperatur: -5°C til +40°C

Opløsningsmiddel: Nej

Lagring: 2 år i uåbnet emballage ved 
+5 til +25°C

Emballage: 0,3 ltr. patron og 0,6 ltr. 
platpose
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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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