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BYGG & SANITET SILIKOONTIH.MASS   
 
Toote tutvustus:  
Neutraalselt kummistuv, univer- 

saalne, hallitusvastaseid aineid si- 

saldav, UV-kiirgust taluv silikoon- 

tihendusmass. Nakkub väga hästi  

ilma kruntimata enamuse ehitus- 

materjalidega. Ei põhjusta korrosi- 

oonikahjustusi.  

Täidab ISO 11600 25 LM nõudeid.  

MTK (Rootsi Materjali-Tehniline  

Komitee) heakskiit.  

  

Kasutusala:  
Mõeldud kasutamiseks niisketes 

ruumides, ehituskonstruktsioonide 

tihendamiseks nii sise- kui välistin-

gimustes, metall- ja klaaskonstrukt-

sioonides jne. Mass võib muutuda 

kollakaks, kui sellega täidetud vuu-

ke mõjutavad maalrivärvidest või  
 

puidust jne. eralduvad ained, eriti 

heledavärviliste masside puhul.   

NB! Akvaariumides ei või 

kasutada.  
 

Tööjuhend: 
Ettevalmistus: 

Tihendatavad pinnad ja töövahendid 

peavad olema puhtad ja kuivad. Me-

tall- ja klaaspinnad peavad olema 

täiesti puhtad õlist jne. määrdeaine-

test. Puhastamiseks tuleb kasutada 

õlivabu lahusteid.   

Kruntimine: 

Üldjuhul ei vaja tihendatavad mater-

jalid kruntimist. Kahtluse korral võtta 

ühendust Bostik AS-ga. 

Alusmaterjal: 

Bostik Vuugitihend. Jälgi, et tihendus-

mass nakkuks ainult vuugi mõlema 

küljega, mitte vuugi põhjaga. 
 

Massi paigaldus: 

Lõika padruni otsik vastavalt vaja-

dusele parajaks. Paigalda mass ning 

silu seebivette kastetud vuugipulga 

või muu sobiva töövahendiga.  

Vuugi mõõtmed: 

Vuugi laius tuleb eelnevalt planee-

rida, võttes arvesse vuugis toimu-

vaid liikumisi. Rusikareegel on, et 

vuugi laiuse ja sügavuse suhe on 

2/1. Vt.  tabelit. 

Puhastamine: 

Kummistumata mass on eemalda-

tav lakibensiiniga, kummistunud 

mass mehaaniliselt. 

 

Töökaitse:  
Kehtivate eeskirjade kohaselt ei  

kuulu käesolev toode tervisele  

kahjulike ja tuleohtlike toodete 

hulka. Lisateavet ohutuskaardilt. 
 

 

Tehnilised andmed:  
 

Omadused enne kasutamist: 

Materjali tüüp: Silikoonkummi. 

Koostis: Pehme, elastne mass. 

Kõvenemine: Alkoksü. 

Tihedus: 1,01 g / cm².   

Töötemperatuur: +5 °C ….+40 °C. 

Tuleohtlikkus:  Ei. 

Hoiustamine: 1 aasta avamata pakendis ja temperatuuril -20 °C ….+30 °C.  

 

Omadused pärast kasutamist: 

Nakkekuiv: U. 15 minutiga, sõltuvalt temperatuurist ja õhuniiskusest. 

Kõvadus: U. 18° Shore A.  

Nihkekindlus: ±25% vuugi esialgsest laiusest. 

Elastsusmoodul: U. 0,34 MPa 100% venimisel. 

Temperatuurikindlus: -50 °C ….+120 °C. 

Vananemiskindlus: Talub eriti hästi UV-kiirgust  ning ilmastikumõjusid. 

Värvitavus: Ei. 

Kemikaalikindlus: Enamuse kemikaalide suhtes väga hea. Kahtluse korral võta ühendust 

Agenda PRO OÜ-ga. 
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BYGG & SANITET SILIKOONTIH.MASS 
 

 
Vuugi mõõtmed: 

  

                                                                

        Vuugi laius mm      Vuugi sügavus mm 

5 –7 3 – 5 

8 – 12 4 – 7 

13 – 20 5 – 8 

21 – 30 6 – 9 

> 30 10 – 12 

 

                                              Vuugi minimaalne soovitatav laius on 5 mm. Pärast massi paigalda- 

mist peab vuugi pind olema tasane või nõgus. 

 


