PERFECT SEAL
ACRYL INSTANT PAINT
TEHNILINE ANDMELEHT
TEIE TARGAD EELISED
-

-

Kohe pärast paigaldamist värvitav veepõhiste
ja sünteetiliste värvidega.
Värvi toon ei muutu.
Minimaalne pragunemisoht.
Täiuslik nake enamiku, isegi kergelt niiskete
aluspindadega.
Peaaegu lõhnatu.
Lihtne peale kanda ja puhastada.
Ei söövita metalle.
EMICODE EC1 PLUS.

TOOTE KIRJELDUS
Kõrgkvaliteetne akrüülhermeetik ,,PERFECT SEAL ACRYL
INSTANT PAINT’’ on välja töötatud spetsiaalselt
ülevärvimiseks kohe pärast paigaldamist. Ühendusvuukide,
õmbluste, aukude ja pragude tihendamiseks ja täitmiseks.
Tänu oma ainulaadsele koostisele võimaldab see kohest
ülevärvimist, muutmata värvi tooni ja tekitamata pragusid:
kiire PROFESSOPNAALNE tulemus.

TEHNILISED ANDMED
Baas
Voolavus
Katkevenivus

Modifitseeritud
akrüüldispersioon
wg DIN EN ISO 7390:
< 1 mm
Wg. DIN 53504 S2
132%

Kile moodustumine

2 minutit

100% moodul

wg ISO 8339: 0,52 MPa
(N/mm²)

Shore'i kõvadus A

wg DIN EN ISO 868: 33

Temperatuuritaluvus

-20 °C kuni +75 °C

Kasutamistemperatuur

+5 °C kuni +40 °C

Vuugi deformatsioon

+/- 7,5%

Tihedus
Tõmbetugevus

wg DIN EN ISO 1183-1:
1,71 g/ml
wg DIN 53504 S2: 0,52
MPa

KASUTUS
Sisetöödeks mõeldud ,,PERFECT SEAL ACRYL INSTANT
PAINT’’ on välja töötatud spetsiaalselt treppide, seinte,
lagede, liistude, aknalaudade, puidust ja metallist
aknaraamide ning betoon- ja telliskivipindade vaheliste
ühendusvuukide tihendamiseks ja/või pragude täitmiseks.

SOBIVAD (ALUS)PINNAD
Puit ja puidupõhised materjalid, teras, metallid, betoon,
kips, kipsplaadid, ehituskeraamika, kivi, PVC, samuti
emailitud, glasuuritud ja värvitud pinnad.

PINNA (ALUSPINNA) ETTEVALMISTUS
Kasutamistemperatuur +5°C kuni +40°C (käib ümbritseva
õhu ja aluspindade kohta). Kõik aluspinnad peavad olema
tahked, puhtad, kuivad ning määrde- ja tolmuvabad.
Aluspinnad tulevad puhastada igasugustest lahtistest
osakestest, absorbeerivad aluspinnad ei tarvitse olla täiesti
kuivad. Väga poorsed aluspinnad, nt kips, poorbetoon,
lubjakivi jne vajavad kruntimist seguga, mis koosneb 1
osast Acryl Instant Paintist ja 2 osast veest. Enne
kasutamist katsetage alati nakkumist.

KASUTUSJUHEND

SERTIFIKATAI

Lõigake padruni ots pealtpoolt keeret läbi, lõigake otsik
35°/45° nurga all vuugi laiuseni. Keerake otsik padruni
otsa. Vormige vuuk Bostik Perfect Seali spaatliga. Seejärel
tehke sõrmed märjaks ja siluge vuuk 2 minuti jooksul
pärast toote paigaldamist. Pärast toote täielikku
tahkestumist ärge laske vuugil veega kokku puutuda.

-

VUUGI MÕÕDUD
Et hermeetik saaks deformatsiooni absorbeerida, peab
vuuk olema tehtud õige mõõdusuhtega. Vuugi minimaalne
laius = 5 mm. Üldreeglina on 5 mm kuni 10 mm vuukide
laiuse ja sügavuse suhe 1:1. Vuukide >10 mm puhul tuleb
teha järgmine arvutus: vuugi laius + 6 / 3. Nii saame 15
mm vuugi sügavuseks 7 mm (15+6=21; 21/3=7).

Kuidas peale kanda
Käsitihenduspüstoli,
elektripüstoliga.

pneumaatilise

püstoli

või

TARBIMINE

A+ Francijas VOC noteikumi
EN 15651-1: F- INT
Emicode EC1 Plus M1

GARANTIJA
Bostik garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā
tehniskajiem parametriem.

TOOTE KÄTTESAADAVUS
Art nr / Värv

Tüüp

12013888 / Valge

Padrun 300ml

TEHNILINE TUGI

+31 (0)162 491 000

Umbes 15 jooksvat meetrit vuugis ø 5 mm.

PUHASTAMINE
Peske käsi korralikult seebi ja veega. Kõvastunud materjali
saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

PIIRANGUD
Ei sobi PE-st, PP-st, PC-st, PMMA-st, PTFE-st, pehmest
plastist, neopreenist ja bituumenist aluspindadele. Ei talu
pidevat kokkupuudet veega.

KÕLBLIKKUSAEG
Säilib
avamata
originaalpakendis
kuivas
kohas
temperatuuril +5°C hoituna kuni +25°C kuni 12 kuud
alates valmistamiskuupäevast. Pärast kasutamist keerake
otsikule kork, et toodet saaks uuesti kasutada. Pärast
avamist saab toodet kasutada maksimaalselt 6 kuud.

VESELĪBA UN DROŠĪBA

Kogu selles dokumendis ja kõigis muudes väljaannetes (sealhulgas
elektroonilistes) sisalduv teave põhineb meie praegustel teadmistel ja
kogemustel ning on Bostiki ainuomand (intellektuaalne omand). Ühtegi selle
dokumendi osa ei tohi kopeerida, kolmandatele isikutele näidata,
reprodutseerida, üldsusele edastada või muul viisil kasutada ilma Bostiki
kirjaliku nõusolekuta. Selles dokumendis sisalduv tehniline teave on näitlik ja
mittetäielik. Bostik ei vastuta ei otseselt ega kaudselt kahjude eest, mis on
tingitud selle dokumendi (toimetamis)vigadest, puudulikkusest ja/või
ebatäpsusest. See hõlmab, kuid mitte ainult, puudulikkust ja/või ebatäpsust,
mis on tingitud tehnoloogilistest muudatustest või mingitest selle dokumendi
avaldamise kuupäeva ja toote omandamise kuupäeva vahel läbi viidud
uuringutest. Bostik jätab endale õiguse muuta selle dokumendi sõnastust.
Bostik ei vastuta käesolevas dokumendis kirjeldatud toote (toodete)
kasutamisest tuleneva otsese või kaudse kahju eest. Kasutaja peab enne toote
kasutamist lugema ja mõistma selles dokumendis ja muudes toodetega seotud
dokumentides sisalduvat teavet. Kasutaja vastutab kõigi vajalike katsetuste
läbiviimise eest veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbeks. Me ei
mõjuta kuidagi toote kasutamisviisi ja/või hoidmise või transportimise ajal
esinevate juhtumitega seotud asjaolusid ega vastuta seega mingi kahju eest.
Kõik tarned tehakse eranditult kooskõlas meie üldtingimustega, mis on
registreeritud Hollandi Kaubanduskojas.

Pirms lietošanas izlasiet un iepazīstieties ar Produkta
drošības datu lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc
pieprasījuma vai Bostik mājaslapās.

Bostik Benelux, Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout, the Netherlands
Tel.: +31 (0)162 491 000
Email: customerservice.benelux@bostik.com
01-08-2020

