Yksikomponenttinen, MS Polymer®
-pohjainen saumamassa

TENALUX® 118S
TUOTEKUVAUS

OMINAISUUDET

Käyttövalmis yksikomponenttinen, MS Polymer® -pohjainen
saumamassa pystysuorille ja kalteville rakenteille. Asennetaan
manuaalisesti pistoolilla. Kovettuu kosketuksessa ilmankosteuden kanssa. Kestää kuivuttuaan rasitusta, tartunta muihin
rakenteessa käytettäviin tuotteisiin on erinomainen. Soveltuu
käytettäväksi asuintiloissa.
KÄYTTÖKOHTEET
• Hirsirakennukset, hirsikehykset ja muiden hirsirakenteiden
saumaukseen.
• Saumojen ja halkeaminen täyttö pystysuorilla ja kaltevilla
pinnoilla
• Liikuntasaumojen täyttö, liikkuvuus jopa ± 20 %

• Standardin EN ISO 11600 tyyppi F, luokka 20LM mukainen
• Asennetaan pistoolilla
• Soveltuu käytettäväksi kylmässä ilmastossa
• Ei valu
• Erinomainen tartunta useimpiin rakennusmateriaaleihin (betoni, metallit, orgaaniset pinnoitteet, muovit, puu, lasi jne.) ilman
pohjustetta.
• Erinomainen säänkesto, erityisesti kosteassa ja kuumassa.
• Säilyttää joustavuutensa laajalla lämpötila-alueella.
• Maalattavissa vesiohenteisilla maaleilla.
• Ympäristöystävällinen ja turvallinen käyttää – ei sisällä isosyanaatteja, silikonia eikä liuottimia.
• Hajuton
• Lähes kutistumaton

TEKNISET TIEDOT
Tuotetiedot
Olomuoto
Kemiallinen koostumus
Pakkaus/toimitus
Säilytys/varastointi

Saumamassan ominaisuudet
Nahkapinta
Kovettuminen
Kutistuminen
Tiheys
Elastinen palautuminen (ISO 7389)
Tartuntaominaisuudet vetokoe
• murtolujuus
• murtovenymä
• taivutusvastus 100 %:n venymässä
Kovuus, Shore A (ISO 868)
Asennuslämpötila
Altistuslämpötila
Sauman ominaisuudet
Sauman liikkuvuus (lähtöleveyteen
nähden)
Sauman syvyys
Sauman leveys
Sauman leveys syvyys -suhde

Valkoinen tai keltainen tiksotrooppinen massa, muut värit saatavana pyynnöstä.
Yksikomponenttinen MS Polymer®, kovettuu kosteuden vaikutuksesta.
Tuote on pakattu 600 ml:n laminoituihin foliomakkaroihin.
Toimitetaan pahvilaatikoissa. Yhdessä laatikossa 15 makkaraa.
makkarat ja patruunat: 12 kk
valmistuspäivästä, varastoituna avaamattomissa, ehjissä alkuperäispakkauksissa, kuivassa, ≤
+30 °C:n lämpötilassa.
≈ 40 minuuttia (+23 °C, suhteellinen ilmankosteus 50 %)
2 - 3 mm / 24 h (+23 °C, suhteellinen ilmankosteus 50 %)
≤1%
≈ 1,5 kg/litra
≥ 60 %
(ISO 8339)
≥ 0,6 MPa
≥ 190 %
≤ 0,4 MPa
≥ 25
+ 1 °С — + 50 °С
– 50 °С — + 70 °С
± 20 %
5 — 15 mm
10 — 30 mm
2:1
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