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BOSTIK 2640 MULTIFOG  
 

Toote tutvustus:  
Elastne, kiiresti kummistuv hübriid- 
tihendusmass metalli, puidu, betoo- 
ni, kivi, ABS ja PVC plastiku jt. sar- 
naste materjalide tihendamiseks.  
  

Kasutusala:  
Sobib kasutamiseks kohtades, kus 

liikumisi esineb vähe ja kus soovi-

takse jäigemat vuuki. Näiteks paisu-

misvuukides tsementpindades ja 

klinkerpõrandas; paadi/laevaehitusel 

puitteki tihendamisel; tihendamisel 

akende ja uste ümber nii sees kui 

väljas; põranda ja seina ning seina ja 

lae ühenduskohtade tihendamisel; 

metall- ja/või plastdetailide tihenda-

misel.  
 

Tööjuhend: 
Pindade ettevalmistus:  
Kõik pinnad peavad olema puhtad ja 

kuivad, rasva- ja tolmuvabad.Metall-, 

klaas- jt. sarnastelt pindadelt tuleb 

eemaldada õli- ja rasvamustus. Be-

tooni ja puidu suur niiskus halven-

davad nakkumist. Aluspinnaks ei 

sobi kooruv värv, näiteks metall- ja 

puitpindadel. 
 

Eeltöötlus: 
Imavate pindade, näiteks betoon ja 

viimistlemata puit, tihendamisel tu- 

leb kasutada eeltöötlusainet Bostik 

Primer 5075. Mitteimavate materja- 

lide, näiteks klaas, keraamika, galva-

niseeritud plekk, alumiinium, polü-

ester, PVC ja lakitud pinnad, eeltööt-

lusainet ainet ei kasutata, kuid puhas-

tamiseks ja parima nakkuvuse saavu-

tamiseks on soovitav pindu eelnevalt 

töödelda tootega Bostik Cleaner & 

Activator. 
 

Vuugi ettevalmistus: 

Vuuki paigaldatakse vuugitihend, näi-

teks Bostik Vuugitihend,  mis aseta-

takse õigele sügavusele. Vuugitihen-

dit ei või paigaldamisel vigastada, ku-

na see võib põhjustada massi mulli-

tamist. Paigaldamiseks kasutatakse 

nüri otsaga töövahendit või spetsiaal-

set rulli. Madala ja sileda põhjaga vuu-

ki, kuhu vuugitihend ei mahu, paigal-

datakse vahtplasti riba või polüeteen-

teip, et vältida massi nakkumist vuugi 

põhjaga. Mittesobivad põhja materja-

lid on õli, tõrva ja bituumenit sisalda-

vad täitematerjalid, takk ja mineraal-

vill. Vajadusel võib vuugi servi kaitsta 

teibiga, mis eemaldadakse kohe pä-

rast massi paigaldamist. 
 
Massi paigaldus: 

Parim nakkuvus saavutatakse, kui 

vuuk täidetakse massiga ühtlaselt, il-

ma et sinna jääks õhupadjakesi ning 

silumisel surutakse nii, et massil 

oleks täielik kontakt vuugi seintega. 
 

Vuugi viimistlus: 

Pärast massi paigaldust silutakse 

vuugi pind vees leotatud vuugi-

pulgaga. Vältida tuleb vee sattumine 

massi ja vuugiseinte vahele, kuna 

see vähendab nakkumist. 

 

Vuugi mõõtmed:  

Väga oluline on konstruktsioonis 

ette näha õiged vuugimõõdud, 

võttes arvesse nii oodatavad liiku-

mised vuugis kui ka maksimaalselt 

lubatud liikumise (vuugimassi Bostik 
2640 Multifog puhul ±20% surve ja 
tõmme). Üldine reegel vuukide 

tihendamisel Bostik 2640 Multifog-

ga on vuugilaiuse ja -sügavuse suhe 

2/1-le. Vuugi laius x sügavus ei või 

ületada 30 x 15 mm. Vuugimassi 

paksus ei või mingil juhul olla vähem 

kui 8 mm. 

 

Töökaitse:  
Lisateavet ohutuskaardilt. 
 

 

 

Tehnilised andmed:  
 

Omadused enne kasutamist: 

Materjali tüüp: Silaantermopolüool. 

Koostis: Tiksotroopne, nõtke mass. 

Kõvenemine: Kummistub õhuniiskuse toimel. 

Tihedus: 1,5.   
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Töötemperatuur: +5 °C…..+35 °C. 

Puhastamine: MEK, etüülatsetaat, lakibensiin (kummistumata mass). 

Tuleohtlikkus:  Toode ei ole tuleohtlik. 

Leekpunkt:   >150 °C. 

Hoiustamine: Vähemalt 9 kuud, avamata pakendis ning kuivas ja jahedas.  

Pakend:   0,3 l alumiiniumpadrun. 
 

 

Omadused pärast kasutamist: 

Puutekuiv: 30 min. möödudes, temperatuuril +23 °C, RN 50%. Töötlusaeg u. 15 

minutit. 

Kummistumisaeg: 1 ööpäevaga 4 mm, 7 ööpäevaga 15 mm. 

Kõvadus: U.38° Shore A., 14 ööpäeva ja temperatuur +25 °C, RN 50%. 

Nihkekindlus: ±20% vuugi esialgsest laiusest. 

Elastsusmoodul: U. 0,80 N / mm² 100% venimine vahelduv niiskus ja temperatuur kuni        

-20 °C, vastavalt normile DIN 53504. 

Temperatuurikindlus: -30 °C ….+80 °C, lühiajaliselt +90 °C. 

Vananemiskindlus: Väga hea. 

UV-kindlus: Väga hea. 

Värvitavus: Ja, dispersioonvärvidega. Värvimisel alküüd- ja lahustitel baseeruvate 

värvidega ning erinevate lakkidega võib kuivamine olla häiritud ja 

pikeneda. Soovitav on teha katsevärvimine. 

Kemikaalikindlus: Hea, lahjendatud hapetega, alustega ja lahustitega. 

 

 


