
PRODUKTBESKRIVELSE
1-komponent, oljebasert plastisk tetningsmasse basert på en meget værbestandig polymerisk tørkende olje. Danner etter ca. et 
døgn en fleksibel hud   på overflaten som er klebefri, og som hindrer at overflaten samler støv og  misfarges. Fugen er overmal-
bar. Gruppe 53 iflg. Hus AMA 83.

BRUKSOMRÅDE
For tetting av fuger mellom de fleste byggematerialer som tre,  tegl, betong, metall, glass etc. Gir etter ca. et døgn en fleksibel, 
overmalbar fuge. Ønskes en  pirkesikker fug, benytt Bostik Uretanfugemasse 2637, Bostik Hybrid Bygg 2640 eller Silikon  Bygg & 
Sanitet.

ARBEIDSBESKRIVELSE
Påse at flatene er tørre og rene, fri for fett og løse partikler.  Støvete flater som tegl og betong krever ofte rengjøring med en stiv 
børste og/eller trykkluft. Ved fuging mot betong, må betongen være ferdig herdet (normalt 3-4 uker). Bostik 1566 Ute er bereg-
net for fugebredder fra 8 mm opp til 25mm  med riktig  fugedybde mellom 7-14mm. Massen påføres  med Bostik Hånd- eller 
trykkluftsprøyte

ARBEIDSBESKYTTELSE
Produktets innhold er, ifølge gjeldende bestemmelser, ikke klassifisert som helsefarlig eller brannfarlig. For ytterligere informasjon 
se HMS-datablad(sikkerhetsdatablad).

Smart help
1-800-726-7845

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00
info.no@bostik.com

Bostik A/S, Tlf: 69 19 06 00, www.bostik.no

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data vi henviser 
til også våre anvisninger og anbefalinger, er 
alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe 
forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da 
forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe 
ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.
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TEKNISK DATABLAD
TETNINGSMASSE UTE 1566



PRODUKTBESKRIVELSE
Egenskaper før påføring:

Materialtype: Polymeriserende oljer

Konsistens: Smidig ,lett bearbedelig  
masse.

Herdesystem - måte: Tørker og reagerer med luft-
ens fuktighet

Egenvekt: Ca. 1,60

Tørrstoffinnhold: ca. 98%

Arbeidstemperatur: Ned til + 5°C

Brannfarlig: Nei

Lagring: 1 år i ubrutt forpakning.

Forpakning: 0,3 ltr. plastpatron, 0,6 ltr 
plastpose

Farge: hvit, grå, brun, sort,

Egenskaper etter påføring:

Klebefri overflate: 1-3 døgn avhengig av tem-
peraturen

Bevegelsesopptagelse: ± 5 % av opprinnelig fuge-
bredde.

Temperaturbestandighet: -40°C til + 80°C

Aldringsbestandighet: Meget god mot ozon og  kli-
matisk påvirkning.

Overmalbar: Ja, etter at overflaten er blitt 
klebefri.
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Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data vi henviser 
til også våre anvisninger og anbefalinger, er 
alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe 
forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da 
forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe 
ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.
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