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TOOTE KIRJELDUS
Äädikhappe toimel tarduv elastne, kiiresti tarduv vuugihermeetik. Omab MTK heakskiitu. Vastab ISO 11600
nõuetele.

KASUTUSALA
Silikoontihendite ning klaas-, email-, roostevabast terasest, akrüül-, polüester- ja sarnastest materjalidest
konstruktsioonide tihendite paigaldamiseks. Niisketes ruumides kasutage toodet Bostik Silicone Wetroom. Ei sobi
akvaariumite tihendamiseks.

TÖÖJUHEND
Vuugpindade ettevalmistamine Töödeldavad pinnad ja tööriistad peavad olema puhtad ja kuivad. Metall- ja
klaaspinnad peavad olema täielikult rasvata. Kasutage rasva eemaldamiseks õlivaba lahustit. Kruntimine
Kruntimine ei ole vajalik järgmiste materjalide puhul: klaas, portselan, glasuuritud kahhelkivid, emailitud ja
anodeeritud alumiinium. Tugevdusmaterjal Vajaduse korral tugevdage vuuki toote Bostik Retainer riba või
polüetüleenteibiga. Oluline on tagada, et hermeetik nakkuks ainult vuugi servade ja mitte põhjaga. Pealekandmine
Lõigake padruni ots sobivas suuruses maha. Kandke hermeetik pinnale ja tasandage seebivette kastetud puupulga
või muu sobiva tööriistaga. Vuugi mõõtmed Vuugi laiuse määramisel tuleb arvestada vuugi eeldatavat liikuvust
ehitusetapis. Rusikareeglina peaks vuugi laiuse/sügavuse suhe olema 2 : 1. Puhastamine Tardumata segu saab
eemaldada lakibensiiniga. Tardunud segu tuleb eemaldada mehaaniliselt.

OHUTUS
Kooskõlas kehtiva seadusega ei klassifitseerita tule-, keskkonna- või terviseohtliku tootena. Lisateavet vt Bostiku
ohutuskaardilt.

MEIE KONTAKTID

TEL: +46 (0)42-19 50 00
info.se@bostik.com

Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Telefon: +46(0)42-19 50 00, Faks: +46 (0)42 19 50 21, www.bostik.se

Lahtiütlemine Need tehnilised andmed ja kasutamise soovitused põhinevad
katsetustel ja kogemustel. Need on mõeldud kasutajale abiks paremate
töövõtete leidmisel ja parima lõpptulemuse saavutamisel.
Kuna toote kasutaja töötingimusi ei saa meie kontrollida, ei vastuta me töö
lõpptulemuse eest, mille kasutaja meie toodet kasutades saavutab.

TEHNILISED ANDMED
Omadused enne pealekandmist
Konsistents

Pehme, elastne mass

Tihedus

1,04 g/cm3

Materjali tüüp

Silikoonkumm

Värv

Läbipaistev

Tardumissüsteem

Atsetoksü

Töötemperatuur

+5 °C kuni +40 °C

Tuleohtlikkus

Ei

Omadused pärast pealekandmist
Vananemiskindlus

Suurepärane vastupidavus UV-kiirtele, osoonile ja kliimamõjudele.

Värvitav

Ei

Temperatuuritaluvus

–50 °C kuni +200 °C

Kemikaalikindlus

Suurepärane enamiku kemikaalide vastu. Kahtluste korral pöörduge Bostik AB poole.

Tardumine

1–2 mm päevas olenevalt õhuniiskusest ja temperatuurist

Puutekindel

U 30 minutiga

Paisumine

±25% vuugi algsest laiusest

Elastsusmoodul

U 0,5 MPa 100% venivuse korral

Kõvadus

Umbes 23° Shore A
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