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SEAL-IT TETNINGSMASSE

PRODUKTDATABLAD

BRUKSOMRÅDE

· Velegnet for tetting av tak på campingvogner og bobiler, tilhengere, takvinduer, beslag, lufteluker,
sprekker i fortau og innkjørsler, avløpsrenner etc.

· Hindrer og stopper lekkasje

BESKRIVELSE

· Universal tetningsmasse
· Termoplastisk elastomer

· Fester til alle overflater
· Seal-It belegget forblir elastisk og fleksibelt,

og vil ikke sprekke eller flasse av

FORDELER

· Mister ikke fleksibiliteten, selv under de mest
krevende forhold

· Beskytter mot UV-lys
· Tåler ekstreme temperaturer

· Ugjennomtrengelig for vann
· Tåler friksjon og er meget slitesterkt
· Beskytter underlaget selv i korrosive miljøer

TEKNISKE DATA

· Tørrstoffinnhold ~31 %
· Egenvekt 0,82
· Kjemisk motstand god
· Holdbarhet utmerket
· VOC-innhold ~59 %
· Varmemotstand 120 °C
· Påføringstemperatur +10 °C - +30 °C

· Tørketider v/25 °C og 50 % RH, og 40 µm
tykkelse:
Berøringstørr ca. 10 min
Overmalbar ca. 10 min
Tørketid og overmalingstid forlenges med
flere strøk og svært tykke strøk

· Emballasje Spray 590 ml
· Glans Matt, <15
· Farge hvit, svart, sølv

PÅFØRING
Produktet gir en litt boblete film.  Når et større område skal dekkes, anbefales at det påføres to strøk for
å sikre en overflate uten porer.

La det første strøket tørke til berøringstørr (minimum 8-10 min) før det andre og endelige strøket
påføres.
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LAGRING
Kan lagres i minimum 24 måneder.  Lagres tørt i ventilert rom, ikke i direkte sollys.  Lagringstemperatur
+5 °C - +35 °C.
Tomme beholdere må behandles og kastes i h.h.t. gjeldende forskrifter.

ØVRIGE DATA
Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets
Sikkerhetsdatablad, som du finner på www.ecoonline.no.

 PR-nr: 318680/318682/318681

All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap.  Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper.  Da brukerens
arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S’ kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig.  Denne utgaven erstatter alle tidligere
utgitte utgaver.  Databladet kan endres uten varsel.


