TÆTNING UDE/INDE
LET AT BRUGE
INDEHOLDER IKKE
OPLØSNINGSMIDDEL

Silicone Build
BREDT ANVENDELSESOMRÅDE
Bostik Silicone Build er en fugemasse med bredt anvendelsesområde til tætning ude og
inde. Kan bruges til tætning af fuger mellem de fleste byggematerialer men også i køkken
og vådrum. Fugemassen er lugtfri ved anvendelse og danner efter hærdning en permanent elastisk fugemasse, som tåler vejr og vind! Produktet fås i fire populære farver: hvid,
sort, grå og transparent!
Art nr: 7011-Grå, 7012-Transparent, 7013-Hvid, 7014-Sort • Pk strl: 280 ml • Pk/krt: 12 patroner, Pk/
palle: 1248 patroner

Scan koden for
fuldstændige oplysninger

En fugemasse for de fleste
materialetyper
Bostik Silicone Build er en mangesidig, neutralhærdende silikonefugemasse.
Fugemassen hærder med luftens indvirken til en bestandig, elastisk silikonegummi, der kan tåle tidens tand og vejr og vind! Vælg Bostik Silicone Build, hvis
du skal bruge en mangesidig fugemasse ude og inde!
HUSK AT

ANVENDELSESOMRÅDE
• Tætning af revner i de fleste
byggematerialer
• Fugning mellem byggeelementer, når
der er behov for en vis
bevægelsestolerance
• Tætning mellem vinduer/døre og vægge
• Tætning mellem bordplader, vaskekummer, brusebade og andre steder, hvor
der skal bruges mugresistente
tætninger.

•

•
•
•

EGENSKABER
•

Hærder neutralt og er næsten lugtfri

•

Ikke-korrosiv på metaller

•

Indeholder ikke opløsningsmiddel

•

Permanent fleksibel

•

Gode vedhæftningsegenskaber

•

Stor modstandskraft over for UV, vand
og vejr

•

Mugresistent

•

Let at applicere

Artikelnr.

Produktbeskrivelse

•

•

Hvis fugen skal optage bevægelser, skal
fugebredden være mindst 6 mm og
dybden mindst 6 mm, så man undgår
sprækker. Hvis fugen skal være bredere
(maks. 25 mm), skal fugen også være
dybere, se produktets tekniske datablad.
Må ikke anvendes til tætning af akvarier
(brug her Silicone Glass Tube, art 4009).
Fæstner ikke på overflader af fede plasttyper som PP, PE, PTFE/Teflon.
Fæstner ikke på voksede overflader eller
bitumen/tagpap. Brug Taktätmassa 1520
(art 1977) mod tagpap.
Kan ikke overmales (brug Bostik MS/
SMP-fugemasse eller
akryl-tætningsmasser).
Klarer fugebevægelse på op til 12,5% af
fugebredden. Brug Bostik Silicone Build
& Sanitary/Build’N’Wet, hvis der er behov for større bevægelsestolerance.

Farve

Indhold

Antal/krt

Antal /palle

7011

Silicone Build Grey

Grå

280 ml

12

1248

7012

Silicone Build Transparent

Transparent

280 ml

12

1248

7013

Silicone Build White

Hvid

280 ml

12

1248

7014

Silicone Build Black

Sort

280 ml

12

1248

KONTAKT OS

Telefon +45 44 84 15
00order@bostik.dk

Varenr.: 1237/1605

For mere information, se teknisk datablad på www.bostik.dk

