
BESKRIVNING AV PRODUKT
Silikatbaserad fogmassa.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Eldfast fogmassa för reparationer och fogning av öppna spisar, kaminer, skorstenar mm. Motstår temperatur upp till +1200°C. OBS! 
Skall ej användas där rörelseupptagande tätning erfordras.

ARBETSBESKRIVNING
Fogytorna skall vara rena och fria från lösa partiklar. Porösa material bör fuktas med vatten för bättre vidhäftning. Applicera med 
fogspruta och jämna till fogen med lämpligt verktyg.

MILJÖ & HÄLSA
Risk för allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Se säkerhetsdatabladet förmer information.
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Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekom-
mendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. 
De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden 
och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår 
kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid 
produktens användning.
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PRODUKTDATABLAD
HEAT SEAL 1200



TEKNISK DATA
Egenskaper före applicering

Materialtyp Polymeriserat silikat

Konsistens Smidig pasta

Härdsystem Vatten avdunstar

Arbetstemperatur +5° till +30°C

Densitet 2 kg/liter

Rengöring Vatten

Färg Svart

Lagring 1 år vid frostfri förvaring i 
oöppnad originalförpackning

Förpackning 0,3 ltr plastpatron

Egenskaper efter applicering

Hårdhet Som cementputs

Övermålningsbar Ja
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