BITUMENTÆTNINGSMASSE
Til tætningssamlinger imellem bitumenbånd
Fremragende klæbeevne på bitumenbånd
Meget sikker tætning af tagplader og tagpap
God klæbeevne på fugtige underlag
• Kan bruges stort set upåvirket af vejrforholdene
• Velegnet til nødreparationer
Ældnings- og vejrbestandig
Velegnet til elastisk støbning
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Farve

Sort

Art.nr.

0890 103 1

Indhold

300 ml

310 ml

Kemisk basis

Bitumen-tætningsmasse

Bitumen

Bitumen

10 %

10 %

25 %

24 t.

30 min.

24 t.

Stk. pr. pk.

Beholder
Kontinuerlig bevægelsesabsorption
Min. tid for dannelse
af hinde
Betingelser for huddannelsestid
Min. bearbejdningstemperatur
Maks. bearbejdningstemperatur

1/12

0890 103

24

Patron

0890 103 2

12

600 ml

Ved 15 °C og 50 % Ved 23 °C og 50 % Ved 15 °C og 50 %
relativ luftfugtighed
relativ luftfugtighed
relativ luftfugtighed
5 °C

1 °C

5 °C

35 °C

30 °C

35 °C

Anvendelse
Til udfyldning af bitumenbånd og deres forbindelser.
Til udfyldning af tagpassager, f.eks. hvælvede ovenlys, ventilationskanaler, antenner og skorstene samt kantforbindelser. Typiske
underlag uden primer: bitumen, zinkplade, kobberplade, rustfrit stål, beton, klinker.
Instruktioner
Brug primer på meget porøse underlag.
Overhold informationsbladet „Generelle retningslinjer for brug af fugemasser“ og oversigtsarket „Würth-fugemassers forenelighed med konstruktionsmaterialer“.
Bemærk
Reparationer, der udføres under fugtige forhold, skal kontrolleres, når de er hærdede

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der
ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste
under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte
omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret
til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

