
TUO´TEKUVAUS
Bostik Tiivistemassa 1566 on 1-komponenttinen, plastinen, erittäin säänkestävä polymerien ja kuivuvien öljyjen yhdisteille poh-
jautuva synteettinen tiivistemassa. Sen pinnalle muodostuu 48 tunnissa sitkeä, joustava ja kosketuskuiva pinta. Massa voidaan 
maalata.

KÄTTÖALUE
Useimpien rakennusmateriaalien kuten betoni-, puu-, kivi-, tiili-, lasi-, metalli- ym. saumojen tiivistyksiin ulkona. Erikoisesti seinän 
ja ikkunapuitteiden sekä ulko-ovien välisten saumojen tiivistämiseen. Kosketukselle alttiisiin saumoihin ( esim. elementteihin ) su-
ositellaan elastista massaa ( esim. Bostik 2620 Hybrid, Bostik Rakennussilikoni 2685 tai Bostik Uretaanimassa 2637 ). Ei suositel-
la kuitusementtilevyjen tiivistyksiin.

TYÖOHJE
Saumoihin, joissa esiintyy suurempaa liikettä tai vaaditaan suurempaa kimmoisuutta suosittelemme käytettäväksi Bostik 2637 Po-
lyuretaanimassaa tai Bostik 2685 Rakennussilikonia. Saumattavien pintojen pitää olla kuivat, rasvattomat ja pölyttömät. Pölyiset 
materiaalit kuten tiili ja betoni on puhdistettava harjalla ja/tai paineilmalla. Betonin on oltava valmiiksi kovettunutta (normaalisti 
3-4 viikkoa). Bostik 1566 on tarkoitettu 8-25 mm:n saumaleveyksille. Sopiva sauman syvyys on 7-14 mm.

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.

Version: 2016-05-31

TEKNINEN TUOTELEHTI
TIIVISTEMASSA 1566 ULOS



TEKNISIÄ TIETOJA
Ominaisuudet ennen levit-
tämistä

Massatyyppi Polymerisoituvia öljyjä

Kiinteysaste Pastamainen, pehmeä, help-
polevitteinen

Kovettuminen Kuivuu ilman kosteuden vai-
kutuksesta

Työvälineet Käsi- tai paineilmapistooli

Tiheys N. 1,7

Varastointi Kaksi vuotta avaamattomassa 
pakkauksessa +5...+25°C 
lämpötilassa

Kuiva-ainepitoisuus N. 98

Työlämpötila Väh. + 5...+40° C

Vanhenemisen kesto Kestää hyvin otsonia ja ilmas-
tollisia vaikutuksia

Tulenarkuus Tuote ei ole tulenarkaa

Liuotinaine Lakkabensiini tai mineraal-
itärpätti

Ominaisuudet levittämisen 
jälkeen

Tarttumaton pinta 1-3 vrk:n kuluttua riippuen 
lämpötilasta

Sallittu saumanliike ± 5 % alkuperäisestä sau-
manleveydestä

Lämmönkesto -20...+75° C

Vanhenemisen kesto Kestää hyvin otsonia ja ilmas-
tollisia vaikutuksia

Maalattavuus Voidaan maalata, kun massa 
on kosketuskuiva
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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.
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