Tuote
SP-teknologian saumausmassojen pohjuste.

Väri / värit
Väritön

Pakkaus
500ml astia ja 5 l astia

Käyttöohjeet
• Kaada pohjustetta pieni määrä erilliseen astiaan ja pidä
alkuperäinen pohjustepakkaus hyvin suljettuna koko ajan.
• Levitä pohjustetta ohut kerros siveltimellä tai rievulla.
• Levitä erilliseen astiaan kaadettu pohjuste mahdollisimman
nopeasti, kahden tunnin sisällä
• Pohjuste kuivuu levityksen jälkeen alustalla noin
15 minuutissa, riippuen ympäristön lämpötilasta,
ilmankosteudesta ja alustan materiaalista.
• Jos pohjuste altistuu liialle ilmankosteudelle, se kiteytyy.
Jos se näyttää kiteytyneelta alustalla johon sitä on levitetty,
se on merkki siitä että sen teho on heikentynyt.

AT140

Menekki
0,5 litran pullo riittää pohjustamaan
noin 100 metriä saumausmassaa.
Todellinen kulutus saattaa kuitenkin
vaihdella merkittävästi riippuen
alustan materiaalista, sauman
koosta ja pohjusteen levitystavasta.

SP-saumausmassojen
pohjuste

Varastointi ja säilytysaika
Säilytetään kuivassa +5°C - +25°C lämpötilassa.
Säilytysaika 12 kk, kun säilytetään alkuperäisissä
avaamattomissa pakkauksissa. Katso viimeinen käyttöpäivä
(EXP) pakkauksesta.

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

Valitse oikea pohjuste
ABS-muovi
Akryyli (PMMA)
Alumiini
Messinki
Tiili
Betoni
Kupari
Sähköisesti anodisoitu alumiini
Lasi
Kuumasinkittyä teräs
Rauta
Polyamidi
Polyesteri (vahvistettu lasikuidulla)
Polypropeeni AT150
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Jauhemaalattu alusta
PVC
Saniteettiakryyli - värillinen
Ruostumaton teräs
Kaakelilaatat (tausta)
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Käyttötarkoitus
SP -saumausmassojen pohjuste
huokoisille pinnoille. Käytetään
parantamaan SP525 ja SP520
saumausmassojen tartuntaa.

Yhteenveto eduista
• Parantaa SP-saumausmassojen
tartuntaa huokoisilla pinnoilla
• Kuivuu nopeasti, helppo levittää
• Soveltuu käytettäväksi liikevaraa
vaativilla alustoilla

Tekninen palvelu
Tremco illbruck International tarjoaa apua
tuotteiden valinnassa ja 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
mukaisesti ja (b) Tremco illbruck Internationalin
suosittelemalla käyttöalalla, mutta joka
osoittautuu vialliseksi korvataan veloituksetta.
Tremco illbruck International varaa oikeuden
muuttaa tuotetietoja ilman ennakkoilmoitusta,
sillä yhtiö noudattaa jatkuvan kehityksen ja
parantamisen periaatetta.
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