
TUOTEKUVAUS
Pressure Seal+ on vesiohenteinen akryylipalosaumamassa, joka laajenee tulopalossa korkeapaineisesti tiivistäen aukot paloa 
osastoivissa rakenteissa pienempien muoviputkien (sis. MLCP-putket), metalliputkien ja kaapelinippujen läpivienneissä. Testattu 
puolueettomasti EN 1366-3: 2009 -standardien mukaisesti. Testeissä osoitettiin jopa 4 tunnin palonkestävyys testatuilla 
materiaaliyhdistelmillä. Palonkestävyysluokitus EN 13501-2:n mukaisesti. Tuote kuuluu tuotejärjestelmään, joka on dokumentoitu 
ja testattu ETAG 026:n (osa 2) mukaisesti ja CE-merkitty käytettäväksi palosaumamassana. Järjestelmä on jopa UL:n (Underwriter 
Laboratory) sertifioima.
Tarkasta aina Bostikin valikoima testattuja rakenteita ennen tuotteen käyttöä. Tuote ei sisällä ympäristövaarallisia aineita eikä 
ftalaatteja, ja se on sisäilmaluokiteltu suomalaisen M1-vaatimuksen mukaisesti.

KÄTTÖALUE
Tyypillinen käyttöalue sisätiloissa on palotiivistys putkien ja kaapeleiden ympärillä. Testattu seinissä ja betonisissa lattiaelementeissä, 
muuratuissa- ja kipsiväliseinissä sekä teräs- että puupystyissä. Paloa kestämättömiin putkityyppeihin kuuluvat seuraavat: PVC, PE, 
PP sekä komposiittiputki/MLCP useissa materiaalipaksuuksissa ja halkaisijoissa. Sopii rakenteisiin, joissa on palon kestävät putket, 
mutta seinä- ja betonielementtilattioiden läpivienneissä pitää olla nitriilikumieriste. Sauman pinta voidaan maalata vesiohenteisella 
dispersiomaalilla sen jälkeen kun saumamassa on täysin kuivunut. Muilla maalityypeillä tee koemaalaus.

TYÖOHJE
Lue aina Bostikin laatimat erilaisten palosaumojen asennusohjeet ennen työn aloittamista. Mitoitettu palonkestävyys koostuu aina 
tekijäistä, joita ovat esimerkiksi rakenteen syvyys, sauman syvyys, sauman leveys sekä tyyppi ja palosaumamassan määrä. Helpota 
työtäsi ja tee työn jäljestä laadukasta käyttämällä Bostik Fire Bond Backing Wool -palovillaa. Saumamassan toiminta perustuu 
massan turpoaminen lämmetessä, jolloin se täyttää aukon, jonka romahtanut läpivienti (esim. muoviputki) on aiheuttanut. Tämän 
vuoksi saumamassan määrän (paksuus) on oltava riittävä putken halkaisijaan nähden. Tämä on esitetty asennusohjeissa vastaavan 
rakenteen kohdalla. Saumamassan menekki lasketaan seuraavasti: sauman leveys (mm) x sauman pituus (m) jaettuna 300:lla 
(patruunan koko on 300 ml) tai 600:lla (jos käytät 600 ml makkaraa).
Pintojen on oltava kuivia ja rasvattomia, jotta varmistettaisiin riittävä tarttuvuus alustaan. Aloita avaamalla patruuna tai makkara 
sopivalla leikkaustyökalulla/veitsellä. Ruuvaa annostelukärki auki, ja leikkaa sen kärki pois 45 asteen kulmassa. Sovita aukko 
sauman leveyteen sopivaksi. Levitä saumamassa kapeissa saumoissa alustalle nopeasti, että voit hallita hyvää tarttuvuutta alustaan. 
Tasoita sauma sopivalla työkalulla siten, että pinnasta tulee tasainen ja että saumamassa kiinnittyy sauman reunoille. Käytä sauman 
tasoittamiseen Bostikin saumapuikkoa saippuaveden kanssa vaihtoehtona laastikammalle.
Suuremmilla pinnoilla, joissa saumamassaa käytetään pinnan tasoittamiseen, aloita saumamassan levitys pinnan alemmasta osasta 
ja tasoita massa sen jläkeen laastikammalla ja saippuavedellä.

TYÖSUOJELU
Saumamassa noudattaa korkealle asetettuja ympäristö- ja työturvallisuusvaatimuksia ja se tuottaa vain 
matalat päästöt ympäristöön. Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta ennen tuotteen käyttöä.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800
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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 auttama-
an käyttäjää löytämään sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdolli-
sen lopputuloksen. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme 
ulkopuolella, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa 
käyttäessään tuotetta.
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TEKNISIÄ TIETOJA
Ominaisuudet ennen käyttöä

Materiaalityyppi 1-komponenttinen grafiit-
tityyppinen akryylidispersio/
laajenee tulipalossa

Kovettumistapa Veden haihtumisen vaikutuk-
sesta

Tiheys 1,6 kg/l

Väri Grafitinharmaa

Varastointilämpötila Jäätyvä, säilytä +5 °C–+30 
°C:ssa

Ominaisuudet käsittelyn 
jälkeen

Käyttölämpötila +5 °C – +40 °C

Lämmönkestävyys Tilapäisesti -10°C – +80°C

Laajentumiskerroin tulipalossa 6,9 ASTM E2786-10:n 
mukaan, vähintään 150 °C 
lämmössä

Nahkoittumisaika 15 – 30 minuuttia riippuen 
huoneilmasta

Päällemaalattavissa Kun sauma on läpikuiva 
saadaksesi parhaan tuloksen 
ilman maalin pirstoutumista. 
Käytä vesiohenteista disper-
sioväriä. Tee muille maalityy-
peille koemaalaus.

Kuivumisaika 3 mm päivässä normaalissa 
huoneilmassa. Riippuu sau-
man syvyydestä.

Kovuus 60 Shore A

Liikkeen kestävyys ±10% alkuperäisestä sau-
manleveydestä

Kestävyysluokka Luokka Y2 ETAG 026/EOTA 
TR024:n mukaisesti

Kestävyyden ilmasto-olo-
suhteet

Käytettävissä sisä- tai 
ulkotiloissa -5 °C–+70 °C, 
mutta suojassa suorilta 
sääolosuhteilta (sade mukaan 
lukien).

Käyttö ulkona Kyllä, suojattuna sateelta ja 
UV-säteilyltä.
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