
TUO´TEKUVAUS
Bostik Aqua Seal on vesiperustainen, lähes hajuton, joustava, väritön ja akryylipohjainen tiivisteaine. Tahnamaisen koostumuksen 
ansiosta tuote sopii käytettäväksi sekä vaaka- että pystysuorille pinnoille. Aqua Seal tarttuu hyvin PVC:hen, ABS:ään ja styreeni-
in ja kestää vettä kuivuttuaan. Sauma on homesuojattu ja se voidaan maalata. Tuubi on varustettu muovisuukappaleella, joka ei 
värjää vaaleita materiaaleja massaa levitettäessä.

KÄTTÖALUE
Bostik Aqua Seal on tarkoitettu liitäntäsaumojen tiivistämiseen ja varmistamiseen esim. lattia- ja seinämateriaalien välisiin reunoi-
hin ja PVC-holkkien ympärille kosteissa tiloissa.

TYÖOHJE
Pintojen on oltava kuivat ja puhtaat. Levitä tasainen massanauha ja tasoita välittömästi. HUOM! Massa muuttuu kuivuessaan vä-
hitellen valkoisesta värittömäksi. PVC-holkkien tiivistäminen: Hio hiekkapaperilla putkenläpiviennin ympäriltä. Levitä Aqua Sealia 
holkin alapinnalle. Paina holkki paikalleen.

TYÖSUOJELU
Tuotetta ei luokitella terveydelle vaaralliseksi eikä tulenaraksi tuotteeksi. 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
AQUA SEAL



TEKNISIÄ TIETOJA
Ominaisuudet ennen levit-
tämistä

Materiaalityyppi Kopolymeeriakrylaatti

Koostumus Tahna

Kovettumistapa Kuivuminen

Tiheys 1,0

Työlämpötila +10...+30° C

Liuotinaine Vesi

Tulenarkuus Tuote ei ole tulenarkaa

Varastointi N. 2 vuotta hyvin suljetussa 
tuubissa

Puhdistus Tuore massa puhdistetaan 
vedellä

Ominaisuudet levittämisen 
jälkeen

Kuivuminen Täysin kuivunut 1-2 vrk kulut-
tua (3 mm sauma)

Kovuus Luja, mutta jonkin verran 
joustava sauma

Kemikaalioiden kesto Normaaleja puhdistusaineita 
veteen sekoitettuna. Orgaani-
set liuotinaineet himmentävät 
pinnan.

Maalattavuus Voidaan maalata

Kosketuskuiva pinta 30-60 min. ohuena kerrok-
sena
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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


