
Tuote 
SP-teknologian liima-ja tiivistemassa sisäkäyttöön.

Väri / värit
Kristallinkirkas 

Pakkaus 
310 ml patruuna 

Esityöt / Huomioitavaa ennen käyttöä
•				Tee soveltuvuustesti ennen käyttöä 
•				Suojaa ympäröivät pinnat 
•				Pintojen tulee olla täysin puhtaat,kuivat, pölyttömät ja 

rasvattomat 
•				Pohjustusta ei tarvita lasi-, alumiini-,keramiikka-, lakattu 

puu-, PVC-, epoksi-ja polyesteripinnoille

Käyttöohjeet 
•	 Leikkaa suuttimen kärki terävällä veitsellä haluttuun 

mittaan 
•	 Varmista ennen liiman levittämistä, että pinnoilla on 

riittävästi kontaktipintaa 
•	 Levitä liimaa palkona toiselle tai molemmille 

pinnoille. Jos liimattava pinta-ala on suuri, levitä liima 
hammaslastalla 

•	 Yhdistä pinnat välittömästi ja purista yhteen 5 
minuutin ajan. Pitävä alkuvahvuus saavutetaan 
normaaliolosuhteissa 10 minuutissa. 

•	 Tiivisteenä käytettäessä levitä massa saumaan 
tavanomaisella massapuristimella ja työstä tarvittaessa 

Puhdistus 
•	 Puhdista ympäröivät pinnat hetiTremcoAW421 

puhdistusaineeella tai asetonilla. Varmista ennen 
puhdistusta, että pinnat kestävät liuottimia. 

•	 Kovettunut massa voidaan poistaa ainoastaan 
mekaanisesti

Huomaa / Rajoitukset 
•	 Ei sovellu käytettäväksi EPDM, polyetyleenin, 

polypropyleenin, teflonin ® tai nylonin kanssa. Ei 
suositella käytettäväksi synteettisten materiaalien 
kanssa, jotka ovat herkkiä jännityshalkeamille. 
Värimuutoksiavoi esiintyä kosketuksessa kiven kanssa tai 
rakennusmateriaalien, jotka sisältävät bitumia tai tervaa. 
Ei kestä pitkäaikaistaveteen upotusta. Ei ulkokäyttöön.

Terveys-ja turvallisuustoimenpiteet 
Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja 
ymmärrettävä ennen käyttöä. 

Kirkas liima- ja  
tiivistemassa

SP030

Käyttötarkoitus
Uusimpaan SP-teknologiaan perustuva, 
kristallinkirkas, nopeasti kuivuva 
liima ja tiivistemassa. Muodostaa 
pysyvästi joustavan sauman. 
Tyypillisiä käyttökohteita ovat esim. 
alumiiniset ikkunakehykset, lasivitriinit, 
näyteikkunat, lasihissit ja suihkukaapit. 
Soveltuu käytettäväksi yleisimpien 
rakennusmateriaalien kanssa. 

Yhteenveto eduista 
•  Ihanteellinen saumoihin joissa 

tarvitaan läpinäkyvyyttä
•		Ympäristöystävällisempi	vaihtoehto	

perinteisille tiiviste- ja liimamassoille
•		Ei	sisällä	liuottimia	tai	isosyanaatteja,	

lähes hajuton
•		Erinomainen	tarttuvuus	useimpiin	

materiaaleihin kuten metalleihin, 
lasiin, PVC-muoviin ja betoniin

•		Kemiallisesti	neutraali,	ei	syövytä



Tekninen palvelu 
Tremco illbruck International tarjoaa apua 
tuotteidenvalinnassaja määrittelyssä.Tarkempia 
tietoja ja neuvoja on saatavana teknisestä 
palvelusta p. (09) 5499 4500. 

Takuu / vakuus 
Tremco illbruck Internationalin tuotteet 
valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten 
mukaisesti.Tuote, jota on käytetty (a)Tremco 
illbruck Internationalin kirjallisten ohjeiden 
mukaisestija(b)Tremco illbruck Internationalin 
suosittelemalla käyttöalalla, mutta joka 
osoittautuu vialliseksikorvataanveloituksetta. 
Tremco illbruck Internationalvaraa oikeuden 
muuttaa tuotetietoja ilman ennakkoilmoitusta, 
sillä yhtiö noudattaa jatkuvankehityksenja 
parantamisen periaatetta. 

tremco illbruck international GmbH sivuliike 
Suomessa 
VanhaPorvoontie 238 1380Vantaa Suomi Finland 
T: +358 (0)9 5499 4500 
F: +358 (0)9 5499 4555
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Ominaisuus Arvo
Ominaispaino DIN 52 451-A 1.04 g/cm3

Valuma EN 27 390, 20 mm profiili 0mm

Kovuus ShoreA 29

Kutistuma DIN 52 451 2,7%

Kimmomoduuli 100% -EN 28 340 0.65 N/mm²

Murtovenymä EN 28 340 1.65 N/mm² 

Lämpötilan kesto -40  - +80 °C 

Repäisylujuus DIN 53 504 S2 noin 0.9 N/mm²

Palautuma EN 27 389-B > 50% 

Säilytys Katso viimeinen käyttöpäivä pakkauksesta (EXP). Säilytä kuivassa ja valolta suojattuna, 
+5°C  - +25°C.  
Säilytysaika 12 kuukautta,kun säilytys tapahtuu ohjeiden mukaisesti alkuperäisessä 
avaamattomassa pakkauksessa. 

Kovettumisaika 23°C ja 50%RH noin 4mm/vrk 

Nahoittumisaika 23°C ja 50% RH noin 5 minuuttia


