
TUO´TEKUVAUS
Homesuojattu, 1 -komponenttinen, etikkahappoperustainen silikonisaumamassa. Nopeasti kovettuva,  elastinen ja erittäin hyvä 
vanhenemisen kesto. Tuote on homesuojakäsitelty. Hus AMA 83 ryhmä 58.

KÄTTÖALUE
Kylpy- ja suihkuhuoneissa, keittiöissä ja muissa kosteissa tiloissa, joissa saattaa kehittyä hometta,  tapahtuvaan tiivistämiseen ja 
saumaukseen. Bostik Kylpyhuone 2650 tarttuu posliiniin, lasiin, emaloituihin ja  lasitettuihin pintoihin, ruostumattomaan teräkseen, 
eloksoituun alumiiniin, polyesteriin, akryyliin jne.

TYÖOHJE
[iplus FieldValue='Instruction for use'/]

TYÖSUOJELU
Kovettumattomasta massasta haihtuu etikkahappoa, minkä vuoksi tulee noudattaa tiettyä varovaisuutta: 1.Kovettumaton massa 
ei saa joutua silmiin esim. käsien kautta. Mikäli vahinko on jo tapahtunut silmiä pitää  huuhdella n.15min ajan. 2.Vältettävä väli-
töntä, pitkäaikaista ihokosketusta kovettumattoman tuotteen kanssa.  (saattaa ärsyttää) 3.Huolehdittava riittävästä ilmanvaih-
dosta, haihtuva etikkahappo ärsyttää silmiä.  4.Estettävä lasten pääseminen kosketuksiin kovettumattoman sauman ja massan 
kanssa.Kovettunut massa on myrkytön ja täysin etikkahapoton.Lisätietoja 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 WETROOM



TEKNISIÄ TIETOJA
Ominaisuudet ennen levit-
tämistä

Materiaalityyppi Silikonikumi

Koostumus Pehmeä, tiksotrooppinen 
massa

Kovettumistapa Etikkahappo

Tiheys N. 1,02

Työlämpötila -20...+ 40° C, ei huurteisille 
pinnoille

Tulenarkuus Tuote ei ole tulenarkaa

Varastointi Yksi vuosi avaamattomassa 
pakkauksessa kuivassa ja 
viileässä.

Ominaisuudet levittämisen 
jälkeen

Kimmoisuus N. 0,4 N / mm 100 % venytys 
(ISO 8339)

Lämmönkesto -50...+150° C, lyhyitä aikoja 
+ 200° C

Vanhenemisen kesto Kestää erittäin hyvin ilmastol-
lisia vaikutuksia, myös UV-
säteilyä ja otsonia

Kemikaalioiden kesto Kestää erittäin hyvin useimpia 
kemikaaleja Täyttää hometes-
tinormit: ISO-846/1978 A- ja 
B- menetelmä

Maalattavuus Ei voi maalata

Tarttumaton pinta N. 15 min. kuluttua, työstöai-
ka n.6-8 min.

Kovettuminen 1-2 mm / vrk riippuen 
ilmankosteudesta ja lämpöti-
lasta, N. 20° Shore A

Liikkeenkesto ± 25 % alkuperäisestä sau-
manleveydestä

OTA YHTEYTTÄ

PUH 042-19 50 00
info.se@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.

OTA YHTEYTTÄ


