FÖR VÅTRUM
HÅLLER SIG VIT
ANTI MÖGEL

Silicone
White For Life
EN VIT FOGMASSA SOM HÅLLER FÄRGEN
Vit silikonfogmassa som inte gulnar eller missfärgas av mögel – även i utsatta partier i
våtrum! Mer robust produkt som inte påverkas av omgivningen på samma sätt som konventionell våtrumssilikon! Bättre resistens mot rengöringsprodukter och mindre känslig
för missfärgning under torktiden.
Art nr: 7015 • Frp strl: 280 ml • Frp/krt: 12 patroner • Frp/pall: 1248 patroner
Scanna koden för
komplett information

Specialfog för våtrum
Bostik Silicone White For Life är en specialsilikon för våtrum eller andra rum
där det ställs krav på mögelresistenta och tåliga tätningar. Massan härdar under inverkan av fukt till ett kvarstående, elastiskt silikongummi! Mer robust
produkt som har bättre förmåga att motstå mögelpåväxt eller missfärgning. Produkten gör skäll för namnet ”White For Life”! Samma typ av fogmassa som våtrumsproffsen använder! Härdningen påskyndas av sk syrabaserat
härdningssystem (acetoxysilikon).
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
• Tätning mellan bänkskivor, handfat,
dusch, badkar och andra typer av tätningar där det finns behov av mögelresistenta tätningar.
• Produkten har speciellt goda vidhäftningsegenskaper på material som kakel,
porslin, glas, emaljerade och glaserade
ytor, rostfritt stål, eloxerad aluminium,
polyester, akryl etc.
• Tätning och fogning av glaspartier.
• Klarar rörelser upp till 20% av
fogbredden.
• Fogning mellan olika byggnadsdelar.
EGENSKAPER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Snabbtorkande (torr yta på 5-8 minuter)!
Doft av ättika i samband med härdning
Fri från lösningsmedel
Bestående elasticitet
Goda vidhäftningsegenskaper
God motståndskraft mot vanligt förekommande rengöringprodukter
Hög motståndskraft mot UV, vatten och
väderförhållanden
Hög mögelresistens
Lätt att applicera

ATT TÄNKA PÅ
• 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.
• Begränsad vidhäftning mot ytor av
betong. Använd Bostik Silicone Build &
Sanitary/Build’N’Wet eller Bostik MS/
SMP.
• Använd ej för tätning mot ytor av natursten (ex marmor,granit, skiffer), koppar,
galvaniserat stål eller bly.
• 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 eller vaxade ytor.
• Ej övermålningsbar (använd Bostik MS/
SMP-fogmassa eller akryltätmassor).
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För mer information se tekniskt datablad på www.bostik.se

