H750
SEAL’N’BOND PREMIUM
IKKE-STÅENDE PREMIUM-KVALITETS UNIVERSELT HYBRID FUGEMASSE OG LIM
TEKNISK DATABLAD
FORDELER
- Miljøklassifisert, ftalatfri
- Universallim og tetningsmiddel
- kan brukes på naturstein uten flekker/skader
- Uten oppløsningsmiddel og isocyanat
- Perfekt feste uten grunning på de fleste
underlag
- Permanent elastisk
- Matsikker

PRODUKTBESKRIVELSE
Bostik H750 SEAL’N’BOND PREMIUM er en
profesjonell, ikke-fargende universell fugemasse
og lim med høy styrke.
BRUKSOMRÅDER
Bostik H750 SEAL’N’BOND PREMIUM er spesielt
utviklet for en varig elastisk tetting av
ekspansjonsfuger for sanitære bruksområder som
kjøkken, bad, dusj samt industrielle bruksområder.
BRUKSANVISNINGER
En fuge med riktige dimensjoner er i stand til å
absorbere bevegelsene mellom byggematerialene.
Fugedybden må alltid være i riktig forhold til
fugebredden. En generell regel er forholdet
mellom dybden og bredden av fugen ved
fugebredde opp til 10mm er 1: 1, med minimum
5mm bredde og dybde. For fuger som er større
enn 10mm, er dybden lik bredden dividert med 3
pluss 6mm.

TEKNISKE DATA
Ved 100
%bøyemotstand
Påføringstemperatur
Base
Herdetid
Tetthet
Forlengelse ved
brudd
Flyt
Shore A hardhet
Hinnedannelse
Temperaturmotstand
Strekkfasthet

DIN 53504 S2

2,00 N/mm²

@ +23°C/50% RH
ISO 1183-1
DIN 53505/ ISO 868

+5°C til +40°C
Hybrid
3 mm/24 timer
1,50 g/ml
250%

ISO 7390
DIN 53505 / ISO 868
DBTM 10.00

DIN 53504 S2

< 2 mm
58
10 minutter @
+23°C/50% RH
-40°C til +120°C
3,20 N/mm²

Disse verdiene er typiske egenskaper og kan variere +/-3%

BEGRENSNINGER
- Ikke egnet for PE, PP, PC, PMMA, PTFE, myk
plast, neopren og bituminøse underlag
- Ikke egent i kombinasjon med klorider
(bassenger)

FORBEREDELSER OG FERDIGBEHANDLING AV
OVERFLATER
Påføringstemperatur + 5°C til + 40°C (gjelder
omgivelser og underlag). Alle underlag må være
faste, rene, og fri for fett og støv. Rengjør
underlagene cleaner. Bostik H750 SEAL’N’BOND
PREMIUM fester seg perfekt uten grunning til de
fleste ikke-porøse underlag. Porøse underlag må
behandles med PRIMER 5075. Test alltid vedheft
før påføring. Bruk Finisher for å jevne ut fugen.
EGNETHET TIL Å MALES
Bostik H750 SEAL’N’BOND PREMIUM kan males
med alkydharpiks og dispersjonsbase. Vi anbefaler
å teste kompatibiliteten med malingen før
påføring. Dersom Bostik H750 SEAL’N’BOND
PREMIUM skal males (ikke nødvendig), anbefaler vi
å slipe tetningsmassen og fugeflatene før du
bruker Scotch-Brite. Vi anbefaler å male innen
noen få dager etter påføring for å få best mulig
resultat.
RENGJØRING
Verktøy må rengjøres etter at de er brukt med
vann. Hendene kan rengjøres med Bostik T150
CLEANING WIPES og/eller vann og såpe. Herdet
materiale kan bare fjernes mekanisk.

HRLSE OG SIKKERHET
Produktets sikkerhetblad må være lest og forstått
før bruk. Disse er tilgjengelige på forespørsel og via
nettstedene.
SERTIFISERINGER
- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM
- EN 15651-2: G 20HM
- M1
- ISEGA

All informasjon i dette dokumentet og i alle andre publikasjoner (inkludert elektroniske) er basert
på vår nåværende kunnskap og erfaring og er Bostiks eksklusive (intellektuelle) eiendom. Ingen
deler av dette dokumentet kan kopieres, vises til tredjeparter, reproduseres, formidles til
publikum eller på noen annen måte benyttes uten skriftlig samtykke fra Bostik. Den tekniske
informasjonen i dette dokumentet er ment som en indikasjon og er ikke uttømmende. Bostik er
ikke ansvarlig for noen skade, verken direkte eller indirekte, på grunn av (redaksjonelle) feil,
ufullstendighet og/eller uriktighet i dette dokumentet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset
til, ufullstendighet og/eller ukorrekthet på grunn av teknologiske endringer eller forskning som
er utført mellom publiseringsdatoen for dette dokumentet og datoen da produktet er anskaffet.
Bostik forbeholder seg retten til å endre ordlyden i dette dokumentet. Bostik kan ikke holdes
ansvarlig for skade, verken direkte eller indirekte, som er forårsaket av bruken av produktet(e)
som er avbildet i dette dokumentet. Brukeren må lese og forstå informasjonen i dette
dokumentet samt andre dokumenter relatert til produktene før produktet tas i bruk. Brukeren er
ansvarlig for å utføre alle de obligatoriske testene for å sikre at produktet er egnet for det
tiltenkte bruket. Vi har ingen innflytelse på hvilken måte produktet blir benyttet på og/eller noen
omstendigheter knyttet til hendelser som oppstår under lagring eller transport, og derfor påtar
vi oss ikke på noen måte noe ansvar for skader. Alle leveranser skjer utelukkende i samsvar med
våre generelle vilkår som er innlevert til det nederlandske handelskammeret
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HOLDBARHET
I uåpnet original emballasje mellom + 5°C og +
25°C, er holdbarheten opp til 18 måneder fra
produksjonsdatoen, dersom produktet oppbevares
på et tørt sted.

