FOILSEAL CEMENT PART A
PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT
Produkten ingår i ett 2-komponent skarvförseglingslim för limning av tätskiktsfoliens överlapp (skarvar), rörmanschetter, tätskiktsremsa samt inner- och ytterhörn. Kan även användas för att limma hela tätskiktsfolien mot underlaget samt limning av tätskiktsfolie mot brunnsmanschett. Bostik Foilseal Cement består av en pulverdel (part A) som innehåller cement samt en vätskedel (part
B) som innehåller plastdispersion. Produkten har en smidig konsistens som är lätt att applicera med roller eller pensel.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Bostik Foilseal Cement är ett självhärdande (kemiskt torkande) folieskarvslim som används i Bostik Våtrumskonstruktioner VTvF
och VTgF (se monteringsanvisning Wet Room Foilsystem).

ARBETSBESKRIVNING
Blanda lika viktsdelar Bostik Foilseal Cement part A (pulver) med Bostik Foilseal Cement part B (dispersion) med en lågvarvig spiralblandare. Blanda ett par minuter till en jämn och klumpfri konsistens. Satsen (2,5 kg + 2,5 kg) bör inte delas för att undvika
blandningsfel. Satsen skall förbrukas inom en timme. Använd mindre roller eller pensel vid appliceringen. Lägg på flödigt varpå
överskottet pressas ut med plastspackel varpå skarven förseglas ytterligare med nytt material.

MILJÖ & HÄLSA
Produkten innehåller cement och är märkt irriterande. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.
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oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

TEKNISK DATA
Typ

Cement (part A)

Konsistens

Pulverform

Arbetstemparatur

Mellan +5° C och +25° C

Inomhus

Ja

Densitet

1,4 kg/liter (part A)

Åtgång

0,1 kg/lpm

Torktid

ca 5 timmar vid +23° C, 50
% RF

Användningstid

ca 60 minuter

Rengöring av verktyg

Omgående med ljummet
vatten

Förpackning

2,5 kg plastpåse

Lagring

12 månader, svalt och i oöppnad förpackning
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