TÄTA UTE/INNE
LÄTT ATT ANVÄNDA
FRI FRÅN LÖSNINGSMEDEL

Silicone Build
BRETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Bostik Silicone Build är en fogmassa med brett användningsområde för tätning och fogning både inne och ute. Används för tätning av fogar mellan de flesta typerna av byggnadsmaterial men också i kök och våtrum. Fogmassan är luktfri vid användning och bildar efter härdning en permanent elastik fog som tåler väder och vind! Produkten finns i fyra
populära färger: vit, svart, grå och transparent!
Art nr: 7011-Grå, 7012-Transparent, 7013-Vit, 7014-Svart • Frp strl: 280 ml • Frp/krt: 12 patroner,
Frp/pall: 1248 patroner

Scanna koden för
komplett information

En fog för de flesta typer
av material
Bostik Silicone Build är en mångsidig neutralhärdande silikonfogmassa. Massan härdar under inverkan av fukt till ett kvarstående, elastiskt, silikongummi
som tål åldrande, värder och vind! Välj Bostik Silicone Build när du behöver en
mångsidig fogmassa för fogning inne och ute!
ATT TÄNKA PÅ

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
• Tätning av sprickor mot de flesta
byggnadsmaterial
• Fogning mellan byggnadsdelar med
behov av viss rörelseupptagande
förmåga
• Tätning mellan fönster/dörr och vägg
• Tätning mellan bänkskivor, handfat,
dusch, badkar och andra typer av tätningar där det finns behov av mögelresistenta fogmassor

•

•
•
•

EGENSKAPER
•

Neutral härdning och nästan luktfri

•

Icke-korrosiv för metaller

•

Fri från lösningsmedel

•

Bestående elasticitet

•

Goda vidhäftningsegenskaper

•

Hög motståndskraft mot UV, vatten och
väderförhållanden

•

Mögelresistent

•

Lätt att applicera

Artikelnr.

Produktbeskrivning

•
•

När fogen är rörelseupptagande måste
fogbredden minst vara 6 mm och djupet
minst 6 mm för att fogen ska förbli
sprickfri. Bredare fog (max 25 mm) kräver större fogdjup, se produktens tekniska datablad.
Använd ej för tätning av akvarier (använd
Silicone Glass Tube, art 4009).
Fäster ej på ytor av feta plaster så som
PP, PE, PTFE/Teflon.
Fäster ej på vaxade ytor eller bitumen/
takpapp. Använd Taktätmassa 1520 (art
1977) mot takpapp.
Ej övermålningsbar (använd Bostik MS/
SMP-fogmassa eller akryltätmassor).
Klarar fogrörelser upp till 12,5% av fogens bredd. För större rörelseupptagand eförmåga välj Bostik Silicone Build
& Sanitary/Build’N’Wet.

Färg

Innehåll

Antal/krt

Antal /pall

7011

Silicone Build Grey

Grå

280 ml

12

1248

7012

Silicone Build Transparent

Transparent

280 ml

12

1248

7013

Silicone Build White

Vit

280 ml

12

1248

7014

Silicone Build Black

Svart

280 ml

12

1248

KONTAKTA OSS
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Art. nr: 1236/1605

För mer information se tekniskt datablad på www.bostik.se

