
BESKRIVNING AV PRODUKT
Ett vattenbaserat, luktsvagt, flexibelt och transparent tätningsmedel på akrylbas. Den pastaliknande konsistensen gör produkten 
lämplig att användas både på horisontella och vertikala ytor. Aqua Seal har god vidhäftning mot PVC, ABS och styren och är, efter 
att massan torkat, beständig mot vatten. Fogen är mögelresistent och kan övermålas. Tuben är försedd med plastmunstycke, som 
ej missfärgar ljusa material vid appliceringen.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
För tätning och försegling av anslutningsfogar t ex kanter mellan golv- och väggmaterial och runt PVC-stosar etc i våtutrymmen.

ARBETSBESKRIVNING
Blandning 1.  Se till att ytorna är torra och rena.  2.  Applicera en jämn sträng och jämna till omgående.  Obs! Massan övergår 
successivt från vitt till transparent under torktiden.  Tätning av PVC-stosar:   1. Slipa med sandpapper runt rörgenomföringen.   2. 
Applicera Aqua Seal på stosens undersida.  3. Tryck ner stosen.  Rengöring: Vatten innan massan har torkat.

MILJÖ & HÄLSA
Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej  klassat som hälso- eller brandfarligt.   För ytterligare information se 
säkerhetsdatablad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg Tlf: +46 
(0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, www.bostik.se

Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekom-
mendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. 
De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden 
och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår 
kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid 
produktens användning.
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PRODUKTDATABLAD
AQUA SEAL



TEKNISK DATA
Egenskaper före applicering

Materialtyp Sampolymerad akrylat

Konsistens Pasta

Härdsystem-/sätt Torkning

Densitet 1,0

Arbetstemperatur +10 till 30°C

Lösningsmedel Vatten

Brandfarlig Nej

Lagringstid Ca 2 år i väl tillsluten tub

Färg Transparent

Förpackning 100 ml tub

Egenskaper efter applicering

Klibbfri yta 30 - 60 min i tunna skikt

Torkning Genomtorr efter 1 - 2 dygn 
vid 3 mm fog

Hårdhet Fast men något flexibel fog

Kemikaliebeständighet Normala rengöringsmedel i 
vatten.

Övermålningsbar Ja
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