LIM OG FUGEMASSE

Sealtrans

Transparent fugemasse som ikke
lager skjolder eller flekker
• Svært høy elastisitet
• Nøytral lukt
• Inneholder ikke aggressive syrer
• Glatte smussavvisende fuger
• Etterlater ikke skjolder og flekker
på naturstein og akryl

BESKRIVELSE:
Sealtrans er en en-komponent syntetisk gummi
polymer-fugemasse basert på siloxaner for elastisk
fuging og forsegling. Sealtrans inneholder ikke
aggressive syrer og egner seg defor svært godt å
bruke på naturstein og marmor (ingen skjolder og
flekker). Sealtrans gir transparente, glatte skjøter som
er smussavisende og lette å rengjøre. Sealtrans er
motstandsdyktig mot soppdannelse og svært enkel
å påføre og behandle. Sealtrans fester til de fleste
materialer uten bruk av primer.
BRUKSANVISNING:
Påføres på tørre, rene og avfettede flater. Smuss og
rester fra tidligere løsemidler må fjernes fullstendig.
Dimensjon på fuge:
Bredde mm:
min: 4
			
maks: 25
Dybde mm:
maks: 10
Proporsjon på fuge:
Bredde mm:
5 10 15 20 25
Dybde mm:
5 6 10 10 10
Gi fugene korrekt dybde ved å bygge opp med PE
eller PU-masse. Arbeidstemperatur: +5°C til 40°C.
Utfør finish med Safety Clean eller med såpevann.
Sealtrans fester ikke til polyetylen, polypropylen,
teflon eller bitumen.
Sealtrans er velegnet hvor det er behov for elastiske,
transparente fuger. Sealtrans inneholder ikke
aggressive syrer og vil derfor fungere utmerket på
“problemoverflater” som for eksempel naturstein
og akryl som ofte får skjolder og flekker ved bruk
av ordinære fugemasser. Sealtrans er ideell som
transparent fugemasse til interiør, verandaer, vinduer,

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Basismateriale
Konsistens
Farge

Elastisk syntetisk gummi,
basert på polysiloxaner
Pastaform
Transparent – glatt

Krymping etter herding

DIN 52451: <1 %

Sig

ISO 7390: <1 mm

Maks tillatte toleranse
Hardhet
Strekkfasthet
Maks forlengelse før brudd
Elastisitet
UV-motstand
Sopphemmende
Etterbehandling
Herding
Overflateherding
Temperaturområde
Holdbarhetstid

VARENUMMER
N539096

25 % – permanent
ISO 868: 24 shore A
130 N/cm2 – 13 kg/cm2
600 %
95 %
Utmerket
Tilfredstiller ISO 846
Kan ikke lakkeres
eller overmales
2 mm/24 timer/23°C 50 % R.F.
5 min/23°C 50 % R.F.
-45 °C til +155 °C
I lukket patron, tørt og kjølig,
mellom 5 °C og 20 °C: minimum 12 mnd.
FORPAKNING
310 ml patron

dører, kjøkken og baderom, såvel som til generelt
vedlikehold. Sealtrans har utmerket hefteevne til de
fleste materialer innen bygningsbransjen som f. eks:
Naturstein, murstein, betong, kjeramiske fliser, emalje,
akryl, porselen, metal, glass, mykt og hardt tre osv.
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