
SP525

Saumausmassa

Käyttötarkoitus

Yksikomponenttinen, elastinen ja

uusimpaan SP-teknologiaan perustuva

saumausmassa.

Suositellaan rakennuksen sisäpuolisiin

saumoihin, mutta soveltuu myös ulos.

Yhteenveto eduista

• Ympäristöystävällisempi vaihtoehto

perinteisille polyuretaanimassoille

• Ei sisällä liuotinaineita ja

isosyanaatteja

• Pysyvästi joustava sauma,

• Erinomaiset työstöominaisuudet

• Erinomainen UV-valon ja

säänkestävyys

• Sopii käytettäväksi kaikkien

yleisimpien rakennusmateriaalien

kanssa

• Täyttää ISO 11600 F-25-LM

vaatimukset

• Täyttää standardit ISO EN 11600 ja

DIN 18540 F ikkunoiden ja ovien

tiivistämisessä.

Tuote
illbruckin innovatiiviseen SP-teknologiaan perustuva, M1-

luokiteltu, valumaton ja elastinen saumausmassa, joka ei

sisällä isosyanaatteja.

Väri / värit
Valkoinen,

Vaaleanharmaa

Musta

Pakkaus
310 ml patruuna

600 ml kalvopakkaus

Esityöt / Huomioitavaa ennen käyttöä
• Leveyden ja syvyyden suhde tulisi olla 2:1. Sauman tulisi

olla kuitenkin vähintään 10 mm syvä huokoisia ja 6 mm ei-

huokoisia rakennusmateriaaleja käytettäessä

• Tee soveltuvuustesti ennen käyttöä

• Suojaa ympäröivät pinnat

• Pintojen tulee olla täysin puhtaat, kuivat, pölyttömät ja

rasvattomat

• Pohjusta saumattavat alustat kuten betoni, kevyt betoni,

tiilet, laastit jne. aina AT140 pohjusteella, kovat pinnat

AT150 pohjusteella ja anna pohjusteen kuivua. Katso

taulukko alla.

• Pohjustusta ei tarvita lasi-, alumiini-, keramiikka-, lakattu

puu-, PVC-, epoksi- ja polyesteripinnoilla

• Asenna normaali umpisoluinen pohjanauha haluttuun

syvyyteen siten, että se on puristuksissa; Saumamassa saa

kolmisivuisen tartunnan, saumasta tulee oikean syvyinen ja

sauma saa tukevan pohjan.

• Jos saumansyvyys ei ole tarpeeksi syvä pohjanauhalle,

käytä tarkoitukseen sopivaa teippiä

Pohjusteen käyttö

ABS-muovi +, AT150
Akryyli (PMMA) +, AT150
Alumiini +, AT150
Messinki AT150
Tiili AT140
Betoni +, AT140
Kupari AT150
Sähköisesti anodisoitu alumiini +, AT150
Lasi +
Kuumasinkittyä teräs +, AT150
Rauta AT150
Polyamidi +, AT150
Polyesteri (vahvistettu lasikuidulla) +
Polypropeeni AT150 AT150
Polystyreeni +, AT150 +, AT150
Jauhemaalattu alusta Testattava aina
PVC AT150
Saniteettiakryyli - värillinen +, AT150
Ruostumaton teräs +, AT150
Kaakelilaatat (tausta) AT140

Käyttöohjeet
• Levitä tavanomaisella massapuristimella

• Massa täytyy työstää levityksen jälkeen pitävän, täyden

tarttuvuuden varmistamiseksi



Tekninen palvelu

Tremco illbruck International tarjoaa apua
tuotteiden valinnassa ja määrittelyssä. Tarkempia
tietoja ja neuvoja on saatavana teknisestä
palvelusta p. (09) 5499 4500.

Takuu / vakuus

Tremco illbruck Internationalin tuotteet
valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten
mukaisesti. Tuote, jota on käytetty (a) Tremco

illbruck Internationalin kirjallisten ohjeiden
mukaisesti ja (b) Tremco illbruck Internationalin
suosittelemalla käyttöalalla, mutta joka
osoittautuu vialliseksi korvataan veloituksetta.

Tremco illbruck International varaa oikeuden
muuttaa tuotetietoja ilman ennakkoilmoitusta,
sillä yhtiö noudattaa jatkuvan kehityksen ja
parantamisen periaatetta.

tremco illbruck international GmbH sivuliike

Suomessa

Vanha Porvoontie 238
1380 Vantaa
Suomi Finland
T: +358 (0)9 5499 4500
F: +358 (0)9 5499 4555

tilaukset@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.fi
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Puhdistus
Puhdista ympäröivät pinnat heti Tremco AW421

puhdistusaineeella tai asetonilla. Varmista ennen puhdistusta,

että pinnat kestävät liuottimia.

Kovettunut massa voidaan poistaa ainoastaan mekaanisesti

Huomaa / Rajoitukset
Ei sovellu rakennelasituksiin tai peilien liimaamiseen,

eikä muoveille jotka ovat herkkiä halkeamaan. Ei kestä

pitkäaikaista veteen upotusta. Kosketus bitumia tai tervaa

sisältäviin pintoihin sekä luonnonkiveen voi aiheuttaa

värimuutoksia. Ei sovellu käytettäväksi polyeteenin, silikonin,

butyylin, neopreenin tai EPDM-kumin kanssa.

Terveys- ja turvallisuustoimenpiteet
Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä

ennen käyttöä.

SP525

Saumausmassa

Tekniset tiedot

Ominaisuus Arvo

Pääsideaine Hybridipolymeeri
Ominaispaino DIN 52451 1.6 g/cm3
Kovuus Shore A 25
Valuma EN 27390, 20 mm profiililla 0 mm
Nahoittumisaika 23 °C / 50 % RH Noin 30 min
Kuivumisaika 20 °C 1 vrk / 3 mm
Kutistuvuus DIN EN ISO 1056 3,5 %
Elastinen venymä 100 % DIN EN ISO 8339 noin 0,38 N/mm²
Vetolujuus DIN 53504 S2 1,35 N / mm²
Murtovenymä DIN 53504 S2 noin 550%
Elastinen palautuma DIN EN ISO 7389 74%
Kovuus Shore A 25
Liikevara 25 %
Säilytys Katso viimeinen käyttöpäivä pakkauksesta (EXP). Säilytä kuivassa ja valolta suojattuna, +5°C - +25°C.

Säilytysaika 12 kk, kun säilytetään alkuperäisissä avaamattomissa pakkauksissa.
Käyttölämpötila +5 °C - +40 °C
Lämpötilankesto -40 °C - +90 °C


