
TUO´TEKUVAUS
Yksikomponenttinen, vesiohenteinen, hajuton ja syövyttämätön akryylilateksimassa. Nopeasti kuivuva, siististi tasoittuva ja maa-
lattava. Ei värjää ympäröiviä materiaaleja.

KÄTTÖALUE
Betonin, puun, kiven, tiilen, kipsilevyjen ym. tiivistykseen ja saumaukseen sisätiloissa. Ovien ja ikkunoiden saumaukseen. Katto- 
ja lattialistojen väliin mm. estämään ilmavuotoja ja eristämään ääntä. Sopii myös venttiilien ja läpivientien tiivistämiseen.

TYÖOHJE
1. Huolehdi, että pinnat ovat kuivat ja puhtaat. Heikot ja huokoiset pinnat vahvistetaan 1 osalla akryylimassaa sekoitettuna 2 osaan 
vettä. Praimeroidun pinnan on oltava täysin kuiva ennen saumausta. Pohjusta sauma tarvittaessa hyväksytyllä pohjustusmateri-
aalilla saadaksesi sauman leveyden ja -syvyyden suhteen oikeaksi. Käytä esimerkiksi Bostikin pohjanauhaa. Sauman leveyden on 
oltava vähintään 4 mm ja max. 20 mm. Saumamassaa ei saa levittää alle +10 °C lämmössä ja yli 50 % suhteellisessa kosteudes-
sa. Saumamassa levitettään massapuristimella. Saumamassa levitetään siten, että se täyttää sauman kokonaan. Paina saumamas-
saa välittömästi levityksen jälkeen, jotta sen reunat tarttuisivat saumaan hyvin. Silota saumamassa tämän jälkeen kostealla sau-
malastalla, sienellä tai lastalla. Parhaan tuloksen saat, kun lateksisauma ei ole kiinnittynyt sauman pohjaan. Se estää saumaa 
liikkumasta rakenteiden mukana. Puhdistaminen: Poista liika saumamassa, ja puhdista vedellä.

TYÖSUOJELU
Tuotteen sisältö ei ole voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti luokiteltu terveydelle vaaralliseksi tai palovaaralliseksi. Lisätieto-
ja saat käyttöturvallisuustiedotteesta.
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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 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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TEKNISIÄ TIETOJA
Ominaisuudet ennen levitystä

Materiaalityyppi Akryylilateksi

Koostumus Pehmeä ja sileä massa

Kovettumistapa Veden vaikutuksesta

Työlämpötila +5 – + 40 °C

Liuotinaine Vesi

Palovaarallisuus Ei

Ominaisuudet levityksen 
jälkeen

Nahkoittuminen Sisätiloissa 5 – 10 minuutissa 
+20 °C:ssa

Kuivuminen N. 3 päivää (5 x 5 mm) 
+23°C:ssa ja 50 % RF

Liikkeen kestävyys ±7,5 % alkuperäisestä sau-
manleveydestä

Lämmönkestävyys -20° – +75 °C

Vanhentumisen kestävyys Erittäin hyvä otsonin- ja UV-
valon kestävyys

Maalattavuus Kyllä, lateksi- ja alkydimaal-
eilla aikaisintaan 24 tunnin 
kuluttua. Värikylläisellä maal-
illa maalattaessa on riski värin 
halkeilemisesta.
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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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