
 
 

PERFECT SEAL 

RAPID FILLER 

 
TEHNILINE ANDMELEHT 
 
TEIE TARGAD EELISED 
- Valmisegatud akrüültäidis. 
- Peaaegu mittekokkutõmbuv. 
- Värvitav veepõhiste ja sünteetiliste värvidega. 
- Ülikerge. 
- Lihtne peale kanda ja puhastada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
- Ei söövita metalle. 
- Sisetöödeks.   

  
TOOTE KIRJELDUS  
PERFECT SEAL RAPID FILLER  on ainulaadne 
mittekokkutõmbuv kasutusvalmis ülikerge valmissegatud 
täitesegu seinte ja lagede pragude ja aukude täitmiseks ja 
parandamiseks. 
 

TEHNILISED ANDMED 

Baas Akrüüldispersioon 

Voolavus wg DIN EN ISO 7390:  
< 2 mm 

Tihedus wg DIN EN ISO 1183-1: 
0,60 g/ml 

Kile moodustumine 5 minutit 

Kokkutõmbuvus < 5%     

Temperatuuritaluvus -20 °C kuni +75 °C 

Kasutamistemperatuur +5 °C kuni +40 °C 

Külmakindlus 
transportimisel Kuni - 15 °C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
KASUTUS 
PERFECT SEAL RAPID FILLER  on spetsiaalselt välja 
töötatud ühekordseks vuukide ja kruviakukude täitmiseks 
kipsplaadist seintes ja lagedes siseruumides. Sobib betooni, 
krohvi, telliskivimüüri või krohvikihtide aukude ja pragude 
ühekordseks täitmiseks, parandamiseks ja silumiseks. 
 
SOBIVAD (ALUS)PINNAD 
Kipsplaat, betoon, mört, kivi, telliskivi, krohvikihid. 
 
PINNA (ALUSPINNA) ETTEVALMISTUS 
Kasutamistemperatuur +5°C kuni +30°C (käib ümbritseva 
õhu ja aluspindade kohta). Kõik aluspinnad peavad olema 
tahked, puhtad, kuivad ning määrde- ja tolmuvabad. Väga 
poorsed aluspinnad, nt kips, poorbetoon, lubjakivi jne 
vajavad kruntimist seguga, mis koosneb 1 osast tootest 
PERFECT SEAL RAPID FILLER and 2 osast veest. Enne 
kasutamist katsetage alati nakkumist. 
 
KASUTUSJUHEND 
Lõigake padruni ots pealtpoolt keeret lahti, lõigates otsiku 
35°/45° nurga all vuugi laiuseni. Keerake otsik padruni ots. 
Kandke kipsplaadi vahele, augule või vuugile piisav kogus 
toodet PERFECT SEAL RAPID FILLER. Viimistlege ja siluge 
märja spaatliga. 
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VÄRVITAVUS 
PERFECT SEAL RAPID FILLER on värvitav, kui see on täiesti 
kuiv. Kuivamisel tõmbub pisut kokku, mis võib põhjustada 
värvi pragunemise. Värvitav veepõhiste ja sünteetiliste 
värvidega. Rohkes vees lahustatud värvidesse võivad 
tekkida praod. Soovitame enne pealekandmist katsetada 
sobivust värvile. 
 
KUIDAS PEALE KANDA 
Käsitihenduspüstoli, pneumaatilise püstoli või 
elektripüstoliga, spaatliga. 
 
PUHASTAMINE 
Pärast kasutamist võib tööriistu puhastada veega. Käsi võib 
puhastada Bostiki lappide ja/või vee ja seebiga. 
 
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. 
 
TERVIS JA OHUTUS 
Enne toote kasutamist tuleb lugeda ja mõista selle 
ohutuskaarti. Neid võib saada taotlusega ja Bostik 
veebisaitidelt. 
 
SERTIFIKAADID 
- EN 13693: 1A                                                                              
- M1                                                                                  
- Emicode EC1 Plus 
 
GARANTII 
Bostik garanteerib, et tema toode vastab oma 
kõlblikkusajal oma spetsifikatsioonile. 

TOOTE KÄTTESAADAVUS 
Art nr / Värv Tüüp 

12015433 / Valge Padrun 280ml 

 

 
 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TEHNISKAIS ATBALSTS 

+31 (0)162 491 000 


