lim og fugemasse

Seal & Bond Sticky Seal
Permanent, klebrig fugemasse

• Lett å påføre
• Lett å fjerne
• Luft- og vanntett
• UV- og værbestandig
• Langvarig klebrighet

BESKRIVELSE
Sticky Seal er en permanent, fleksibel og klebende
fugemasse for autobransjen og industri. Den gir luftog vanntette fuger. Fordi den er meget motstandsdyktig overfor UV-stråler og alle værforhold, er den
ypperlig å bruke til forsegling av soltak på biler, båter
og campingvogner. Sticky Seal forblir fleksibel og kan
lett fjernes selv etter mange år.
BRUKSOMRÅDER
• Tetting av overlappende deler, bolt- og skruegjennomføringer, soltak, lufteluker, campingvognog båtvinduer, til bruk på elektriske installasjoner,
kabelgjennomføringer, lysbokser, front- og
baklykter, blinklys etc.
• Til dørforseglinger/membraner
• Gummiforsegling av glass
• Hindrer at deler ikke knirker eller skrangler, for
eksempel dashborddeler.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Basismateriale

Polyisobutylen, syntetisk
harpiks, fillere, løsemidler
Konsistens Pastaform
Farge Svart
Egenvekt 1,4 g/cm3
Løsemidler Ca 11 %
UV-motstand Høy
Værbestandighet Høy
Herding (20 oC/50 % fuktighet) Ca 3 timer
Temperaturområde -30 oC til +100 oC
Arbeidstemperatur +5 oC til +35 oC
Etterbehandling Kan ikke lakkeres eller
		overmales
Varenummer	Forpakning
N604006 310 ml – patron
		

BRUKSANVISNING
Sticky Seal fester uten forhåndspreparering på støvog fettfrie flater som: de fleste metaller, malte og
lakkerte flater, glass, PVC, polyester, tre etc. Den kan
også brukes mellom polyetylen og polypropylen.
1. Påfør Sticky Seal på flatene som skal forsegles,
trykk flatene mot hverandre, press og glatt ut.
2. Overflødig Sticky Seal kan lett fjernes. Lag en
liten ball av Sticky Seal som rulles over det som
skal fjernes. La det gå noen minutter.
3. Sticky Seal forblir klebrig selv etter at løsemidlene
er fordampet.
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