
TUO´TEKUVAUS
1-komponenttinen, ilmankosteuden vaikutuksesta kumittuva, elastinen  saumamassa rakennusten liitossaumoihin. Levittäminen 
voi tapahtua käsi-, akku-, tai paineilmakäyttöisellä saumauspistoolilla. Kestää hyvin sauman liikkeet. Täyttää ISO 11600 F-25LM:n 
mukaiset vaatimukset. RAKENNUSMATERIAALIN PÄÄSTÖLUOKKA M1.

KÄTTÖALUE
Betoni-, tiili- ja metallijulkisivujen  sisä- ja ulkopuolisiin liikuntasaumoihin sekä puu-, metalli- ja PVC-ikkunoiden ja ovenkarmien 
ympärille. Soveltuu erityisesti sisällä tehtäviin elastisiin saumauksiin silloin, kun halutaan minimoida saumausmassasta huoneilma-
an tulevat päästöt (emissiot). Täyttää rakennusmateriaalien päästöluokan M1- vaatimukset.

TYÖOHJE
Pintojen esikäsittely: Kaikkien pintojen tulee olla kuivat ja puhtaat rasvasta ja pölystä. Öljy- ja rasvajäänteet, varsinkin metallista, 
lasista jne. pitää poistaa.          Korkea kosteus betonissa ja puussa huonontaa tarttuvuutta. Hilseilevä maali metallissa  ja puussa 
ovat sopimattomia alustaksi. Primerkäsittely: Saumattaessa huokoisia alustoja vasten ulkotiloissa, kuten esim. betoni ja pintakä-
sittelemätön puu, suositellaan käytettäväksi Primer 5075:tä. Ei-huokoisille saumapinnoille kuten esim. lasi, keramiikka, galvanoi-
tu pelti, alumiini, polyesteri, PVC ja lakatut pinnat , ei käytetä primeriä, mutta puhdistamiseen ja parhaan tarttuvuuden saavutta-
miseksi näille materiaaleille suositellaan esikäsittelyä Bostik Cleaner & Activatorilla. Pohjustusmateriaalit:  Sauma pohjustetaan 
esim. Bostik Saumanalusnauhalla ja määritellään oikea saumansyvyys. Jottei vahingoitettaisi saumanalusnauhaa, mikä saattaa ai-
heuttaa kuplien muodostumista saumaan, nauha asennetaan tylpillä, sileillä työvälineillä tai telalla. Kovapohjaisiin saumoihin, joi-
hin saumanalusnauha ei mahdu, asetetaan sileitä vaahtonauhoja tai polyeteeniteippiä estämään saumamassaa tarttumasta sau-
man pohjaan. Sopimattomia pohjustusaineita ovat sellaiset, jotka sisältävät öljyä, tervaa tai bitumia sekä hamppu tai mineraalivilla. 
Sauman reunat voi tarvittaessa suojata teipillä, joka poistetaan välittömästi saumamassan levittämisen jälkeen. Saumamassan le-
vittäminen: Paras tarttuvuus saadaan, kun sauma ruiskutetaan hyvin täyteen ilman ilmataskuja ja sauman pinta painetaan tasai-
seksi niin ,että materiaali saa täyden kosketuksen liitospintojen kanssa. Sauman jälkikäsittely: Saumamassan levittämisen jälkeen 
pinta tasoitetaan mietoon saippuaveteen kastetulla saumapuikolla. Huolehdi siitä, että vesi ei pääse sauman seinämän ja massan 
väliin. Sauman mitoitus: On erittäin tärkeää, että konstruktiovaiheessa sauman leveys mitoitetaan oikein ottaen huomioon sekä 
sauman odotettavissa olevat liikkeet, että tiivistysaineen suurin sallittu liike.    Sauman leveys ei saa alittaa 5 mm:ä eikä ylittää 30 
mm:ä.

TYÖSUOJELU
Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.
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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
SILMAX RAKENNUSSAUMA-



TEKNISIÄ TIETOJA
Ominaisuudet ennen levit-
tämistä

Materiaalityyppi Silaaniterminoitu polyoli SMP  
(MS-polymeri)

Koostumus Tiksotrooppinen, joustava 
massa

Tiheys 1,4

Työlämpötila +5...+35ºC

Puhdistus Metyylietyyliketoni, etyyliase-
taatti, lakkabensiini ( kumit-
tumaton tuote).

Varastointi Väh. 9 kk avaamattomassa 
pakkauksessa kuivassa ja 
viileässä.

Pakkaus 300 ml patruuna ja 600 ml 
"sukka"

Ominaisuudet levittämisen 
jälkeen

Liikkeenkesto ±25%

Lämmönkesto -30 +80ºC, lyhytaikaisesti 
+100ºC

Vanhenemisenkesto Erittäin hyvä

Kemikaalienkesto Kestää hyvin laimennettuja 
happoja, lipeää ja liuotinai-
neita

Maalattavuus Voidaan maalata disper-
siomaaleilla. Maalaamista ei 
suositella mikäli on odotet-
tavissa saumanliikettä eikä 
myöskään mikäli sauma 
joutuu alttiiksi korkealle 
lämpötilalle tai voimakkaalle 
auringonpaisteelle.Pintakäsit-
tely alkydi- ja liuotinainepe-
rustaisilla

Kalvonmuodostus N. 1 h 23ºC, SK 50%. 
Työstöaika n. 40 min.

Kovettuminen 1 vrk = 3 mm, 7 vrk = 10 
mm

Kovuus N. 26º Shore A, 14 vrk, 
+25ºC, 50% SK
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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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