LEAKSEAL®

Flexibel gummifärg; förseglar
sprickor och stoppar läckage
•

Vattenfast formula

•

Elastisk och följsam

•

Slät sidenmatt finish

•

Kan användas på metallytor, aluminium, PVC, betong, puts, bitumenbaserade tätskikt
m.m.

•

Övermålningsbar med t.ex. med latex- eller oljebaserade färger

LEAKSEAL®
PRODUKTBESKRIVNING
Gummiliknande formula i aerosolförpackning

EGENSKAPER
Fyller ut och förseglar sprickor och håligheter – vattentät och väderbeständig –
elastisk och följsam – slät sidenmatt finish – övermålningsbar med latex- och
oljebaserade färger – användbar på de flesta underlag

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Tätning av sprickor och läckage på metallytor, aluminium, förzinkade ytor PVC,
betong, puts, asfalt-/bitumenbaserade tätskiktsmaterial, vinyl, glasfiberarmerad
plast m.m.

TEKNISK DATA
Glans:
Kulör:

Sidenmatt
Transparent, Aluminium, Svart, Vit

TORKTIDER VID 20 °C/50 % RH
Beröringstorr:
Hanteringsbar:
Övermålningsbar:
Fullt uthärdad:

20 – 30 minuter
45 – 60 minuter
Applicera andra skiktet Leakseal efter 15 – 30 minuter.
Övriga toppfärger kan appliceras efter 24 timmar.
24 timmar

spreja i korta jämna rörelser. Applicera ett tunt förstaskikt. Applicera därefter ett
tjockare andraskikt för fullgod täckning. Tjockare skikt uppnås genom att föra
sprejmunstycket närmare ytan. Eventuell skumbildning försvinner då färgen torkar. För bästa resultat rekommenderas två skikt. Låt torka 15 – 30 minuter mellan
skikten.

NOTERA
Vid igensatt munstycke avlägsnas detta genom en vridande dragrörelse och
rengörs med lösningsmedel, typ lacknafta. STICK INTE IN NÅGOT FÖREMÅL I
BURKENS MUNSTYCKSÖPPNING.
Torka munstycket rent efter användning.
Rengör från våt färg med hjälp av xylene eller lacknafta.
Kassera tömd behållare. Tömd behållare får ej brännas eller komprimeras.

SÄKERHET
Säkerhetsinformation:

Se Säkerhetsdatablad och information på burken.

LAGRINGSDUGLIGHET
2 år från produktionsdatum förvarad i obruten förpackning, i torrt, välventilerat
utrymme skyddat från direkt solljus och vid en temperatur mellan 5 och 35 °C.

REKOMMENDERAD FILMTJOCKLEK
Torrfilm:

65 μm

TEORETISK MATERIALÅTGÅNG/STRÄCKFÖRMÅGA
Sträckförmåga vid angiven torrfilmtjocklek: 0,74 m²/burk

PRAKTISK MATERIALÅTGÅNG
Praktisk materialåtgång beror på många faktorer, t.ex. underlagets porositet och
råhet, appliceringsmetod, individuell appliceringsteknik m.m. och kan därför avvika från teoretiskt beräknad åtgång.

FÖRBEHANDLING
Avlägsna smuts och lösa partiklar från ytan som ska appliceras. Rengör ytan från
vattenlösliga föroreningar genom alkalitvätt (eller annat lämpligt rengöringsmedel) i kombination med vatten. Efterskölj ytan väl med vatten och låt torka. Avlägsna löst sittande färgskikt genom skrapning och/eller stålborstning. Mattera
blanka ytor genom lätt slipning. Underlaget ska vara torrt och dammfritt vid applicering. Kontrollera kompatibiliteten med aktuellt underlag innan fullskalig användning.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN
Använd utomhus eller i ett välventilerat utrymme, t.ex. ett öppet garage.
Lufttemperatur: 10 – 32 °C
Relativ luftfuktighet (RH): max. 85 %
Applicera inte på ytor varmare än 93 °C. Undvik applicering under blåsiga eller
dammiga förhållanden. Täck omgivande ytor som skydd mot sprutdimma. Skaka
burken kraftigt under minst en minut efter det att ljudet från blandkulorna har
börjat höras innan applicering. SLÅ INTE PÅ ELLER MED BURKEN om ljudet
från kulorna inte hörs. Provapplicera på en kartongskiva eller likande underlag för
att tillvänja sig rätt sprutteknik. Håll aerosolen 20 – 45 cm från underlaget och
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