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TEKNISK DATABLAD

TT-536 Seal & Bond 
Spray
SPRØJTEBAR HYBRIDPOLYMER TIL LIMNING OG FORSEGLING

Ekstremt kraftig hæfteevne på de fleste materialer, selv fugtige.

Kan males med det samme.

UV-, vejr- og kemikaliebestandig.

Reducerer vibrationer og lydoverførsel.

Danner et fleksibelt, hårdt og ridsefast lag.

Produkt

Egenskaber

Seal & Bond Spray er en unik lim, som kan anvendes med en 
spatel, pensel eller spray, og som er baseret på hybridpolymerer af 
høj kvalitet. Seal & Bond Spray forbliver fleksibel og tørrer ved 
luftfugtighed uden at frigive isocyanater. Seal & Bond Spray er let 
at påføre og strukturere med Mastergun. Seal & Bond Spray kan 
hurtigt males, selv "vådt på vådt." Ingen generende lugt af 
opløsningsmiddel.

Anvendelsesområder

• limning af: parket på gulvfliser, beton, ...; fliser på fliser, novylon 
og tæppe på fliser, ...; aluminium på glas, aluminium på træ; 
ekstruderet polystyrenskum  på træ; bly på andre 
byggematerialer; dekorative gulv- og vægbeklædninger.

• som lydisolering af maskinrum, ....

Emballage

Tekniske info

• Basis: MS polymer.
• Farve: beige eller sort.
• Lugt: neutral.
• Viskositet: sprøjtbar pasta.
• Hindedannelse: 20 min. ved 23°C.
• Gennemhærdning:

3 mm på 24 timer (23°C);
5 mm på 48 timer (23°C).

• Hårdhed shore A: 45
• Brudforlængelse: 450 %.
• Brudstyrke: 70 N/cm².
• Temperaturresistens: -40°C til +90°C - toppunkt 

140°C.
• Anvendelsetemperatur: min. +5°C - maks +40°C.
• Massefylde: 1,38.
• Farve: beige + sort.
• Opbevaring: 12 måneder, uåbnet ved temperatur 

på 5°C op til 25°C.
• Tørt, køligt og frostfrit.
• Sikkerhedsforanstaltninger: se 

sikkerhedsdatabladet.
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Anvendelse

• Påføres på et rent materiale.
• Pensel eller dup for at opnå det ønskede resultat.
Med strukturpistol (Mastergun).
• Monter den justerede sprøjtedyse på den forberedte patron og sæt den i pistolen.
• Juster lufttrykket i overensstemmelse med anvendelsen.
Fjern overskydende produkt med TT-1014 Sikker Afrens FS. Umiddelbart overmalbar efter hurtig huddannelse. På grund af de 
mange forskellige lakker og malinger på markedet anbefaler vi indledende tests. Anvendelse af produkter baseret på 
alkydharpikser kan forsinke tørringsprocessen.

TT-536 Seal & Bond Spray beige - patron 
290ml 536510118

TT-536 Seal & Bond Spray sort - patron 290ml 536519118


