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BESKRIVNING AV PRODUKT
Foil Seal Universal är ett självhärdande lim avsett för föseglingar av skarvar i Bostik Tätskiktsfoliesystem Universal. Foil Seal Universal har en smidig lättapplicerad konsistens.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Används som försegling av överlappskarvar eller limning av tätskiktsremsor i Bostik Tätskiktsfoliesystem Universal. Limmet används även för limning av tätskiktshörn, samt limning av tätskiktsfolie mot brunnsmanschetten. Förseglingen ger en vattentät

ARBETSBESKRIVNING
Foil Seal Universal appliceras med en fogspruta i jämna strängar. Limmet fördelas över ytan som ska limmas med en limspridare.
För att få en snabbare torkning kan limfilmen duschas med vatten från en blomsterspruta. Ytorna som ska limmas pressas genast
samman, och slätas till med ett plastspackelverktyg. OBS viktigt att ytorna pressas samman så att skarven blir tät. OBS följ alltid
anvisningarna i Bostik Monteringsanvisning ”Bostik Folietätskikt VTvF &amp; VTgF Universal”.

MILJÖ & HÄLSA
Produktens innehåll är enligt gällande lagstiftning inte klassat som hälso- eller brandfarligt.
För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.
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Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom
våra anvisningar och rekommendationer 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.

TEKNISK DATA
Egenskaper före användning
Materialtyp

Silylmodifierad polymer (SMP)

Härdsystem

Fukthärdande

Konsistens

Pastaliknande

Färg

Grå

Densitet

1,5 kg/liter

Torktid

24 timmar vid +23°C och vattenduschad yta

Brandfarlighet

Sprider eller underhåller inte
eld.

Materialåtgång

Ca 10 löpmeter per patron

Arbetstemperatur

Kan appliceras från +15 till
+25°C

Applicering

Fogspruta

Rengöring

Ej härdat lim tas bort med
Rödsprit. Uthärdat lim tas
bort mekaniskt

Lagringstid

9 månader i oöppnad förpackning vid +20oC

Förpackning

290 ml plastpatron
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