
LD703

Maalariakryylimassa
(Perennator)

Käyttötarkoitus
Plasto-elastinen dispersio
akryylitiivistysmassa liitossaumojen ja
halkeamien tiivistykseen.
Myös esim. valubetonin, kiven, rappauksen ,
puun repeämien ja saumojen tiivistykseen.

Yhteenveto eduista

• Voidaan päällemaalata alkydi- ja
dispersiomaaleilla

• Vesipohjainen - lähes hajuton
• Hyvä tartunta yleisimpiin

rakennusmateriaaleihin
• Liikevara 15 %
• Kiinnittyy myös kosteisiin,

imukykyisiin pintoihin
• Kiinnittyy hyvin useimpiin tavallisiin

rakennuspintoihin ilman primerointia

Tuote
Akryylimassa

Väri / värit
Valkoinen

Pakkaus
310 ml patruuna
600 ml kalvopakkaus

Esityöt / Huomioitavaa ennen käyttöä
• Käsittelypinnan tulee olla kantava, pölytön, puhdas sekä

öljy- ja rasvavapaa.
• Kovat, imemättömät pinnat puhdistetaan ja karhennetaan.
• Mineraalipinnat voidaan tarttuvuuden parantamiseksi

esikäsitellä liuoksella, jossa on 1 osa Tremco LD703
Maalariakryyliä ja 2 osaa vettä.

• Varmista tarttuvuus tekemällä testi.
• Soveltuvat kohdat voidaan suojata maalarinteipillä.
• Saumat täytetään polyeteenitiivissoluisella pohjanauhalla

riittävään syvyyteen.
• Sauman minimileveys on 5 mm ja maksimi 25 mm.
• Vaurioiden välttämiseksi tulee käyttää vain tylppäkärkisiä,

sileitä täppäystyökaluja.
• Jäykälle saumapohjalle laitetaan polyetyleenikalvo

viistoutumisen estämiseksi.
• Jos sauma ei ole riittävän syvä tai leveä (minimi 5x5

mm) tai tiivistys tehdään kolmen tason kulmaukseen,
täytyy ottaa huomioon mahdollinen tiivistysaineen
koheesiosäröytyminen.

• Taustamateriaalin on sovelluttava käytettäväksi LD703
Maalariakryylin kanssa standardin DIN EN 26 927
mukaisesti. Öljy- terva- tai bitumipitoiset taustamateriaalit
samoin kuin luonnonkumi-, kloropreeni- tai EPDM-
pohjaiset materiaalit eivät ole soveltuvia.

Käyttöohjeet
• Levitä maalariakryyli saumaan niin että se täyttyy. Vältä

ilmakuplien muodostumista.
• Tasoita sauma muotolastalla. Tässä vaiheessa voidaan

saumausaineen pinnalle suihkuttaa kevyesti puhdasta vettä
ja pyyhkiä se sitten heti pois.

• Päällemaalaus - Maalariakryyli voidaan päällemaalata
dispersio- ja alkydihartsimaaleilla (testiä suositellaan).

• Päällemaalauksen voi tehdä liikkumattomiin saumoihin
(max liikevara 5 %). Suuriliikeisissä saumoissa
päällemaalaus vahingoittuu sauman liikkuessa.

Puhdistus
Ylimääräinen saumausmassa ja tahrat tulee poistaa
välittömästi vedellä. Kovettunut massa voidaan poistaa vain
mekaanisesti.
Mahdollinen maalarinteippi poistetaan myös välittömästi, ettei
kalvon repeämistä ehdi tapahtua.

Huomaa / Rajoitukset
• Ei sovellu liikuntasaumoihin.
• Ei sovellu lasille, lasitetuille pinnoille, liikuntasaumoille tai
jatkuvasti kosteille pinnoille.



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.

tremco illbruck Oy
Vanha Porvoontie 238
1380 Vantaa
Suomi Finland
T: +358 (0)9 5499 4500
F: +358 (0)9 5499 4555

tilaukset@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.fi
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Terveys- ja turvallisuustoimenpiteet
Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä

ennen käyttöä.

LD703

Maalariakryylimassa (Perennator)

Tekniset tiedot

Ominaisuus Arvo

Peruskoostumus Akryylipolymeeri
Reaktiosysteemi Dispersio
Ominaispaino DIN 52 451 1,55 g / cm³
Kalvonmuodostus +23 °C ja ilmankosteus 50 % RH n. 20 min
Kovettuminen +23 °C ja ilmankosteus 50 % RH 1-2 viikkoa, riippuen lämpötilasta, ilmankosteudesta ja sauman koosta
Tilavuusmuutos DIN 52 451 -15 %
Liikevara 15 %
Kovuus Shore A DIN 53 505 15
E-moduuli (100 %) ISO 8339 0,25 N/mm2
UV-säteilykestävyys ISO 4892 Hyvä
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.

Käyttölämpötila +5 °C - +30 °C
Lämpötilankesto -20 °C - +80 °C


