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Tekniset tiedot
Perusaine
Olomuoto
Kuivumistapa
*Nahkoittuminen (20°C / 65% R.H.)
Ominaispaino
Lämpötilankesto kuivuttuaan
Riittoisuus(*)
Työskentely lämpötila
Kuivamisaika (20°C and 60% R.H.)
Diffusionkestävyys (µ-arvo)
Vastaavan ilmakerroksen paksuus (Sd-arvo)
Murtovenymä (DIN 53504)

Kuituvahvistettu synteettinen dispersio
Tahna
Fyysinen kuivuminen
N. 60 min
N. 1,15 g/ml
-20 °C → 80 °C
500-1000 gr/m², riippuu paksuudesta
5 °C → 30 °C
N. 24-48H
10241
10,96 m
N. 350 %

(*) arvot riippuvat olosuhteista, lämpötilasta, pinnan huokoisuudesta ym..

Tuotteen tiedot
Soudatight LQ on korkealaatuinen,
kuituvahvistettu polymeeritahna, muodostaa
ilma- ja kosteustiiviin elastisen kalvon
kuivuttuaan.

Säilyvyys

Käyttötiedot
 Heti valmis käytettäväksi.
 Kuituvahvistettu, sopii max. 2mm raoille
 Toimii todella hyvin myös huokoisilla
pinnoilla.
 Hyvä tartunta hieman kosteille pinnoille
 Voi maalata ja valaa kuivumisen jälkeen
 GEV EMICODE EC-1 PLUS-hyväksytty

Pinnat
Pinnat: Kaikille yleisille huokoisille pinnoille
rakentamisessa ja remontoidessa. Ei sovellu
bitumille, lasille, PE, PTFE ja PP-muoville.
Kuivumisaika voi lisääntyä.
Pinnan oltava puhdas, kuiva, pölytön ja
rasvaton.
Pintojen valmistelu: Ei vaadi esivalmistelua.
Suosittelemme alkutestejä eri pinnoille.

Menetelmä
 Ilma- ja höyrytiiveyttä vaativiin kohteisiin,
läpivienteihin, ikkunatiivistyksiin, lattia- ja
seinäliitoksiin, kattoliitoksiin
Packaging
Väri: Tummansininen, musta kuivuttuaan
Paketti: 5kg paketti
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Vähintään 12 kuukautta avaamattomassa
pakkauksessa kuivassa varastossa lämpötilan
ollessa
+5°C ja +25°C välissä. Suojaa jäätymiseltä.

Sauman mita:
Staattiset saumat, raot ja tiivistykset max.
2mm. Jos yli 2mm saumoja, käytä
Geotekstiiliä yhdessä soudatightin kanssa.
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Käyttö:
Anna massan tasautua huoneen lämpötilaan..
Ravistettava tai sekoitettava ennen käyttöä.
Levitä massa laimentamattomana ja tasaisesti
soveltuvalla pensselillä haluttuun paksuuteen
asti. Lisää tarvittaessa useampi kerros.
Kerrosten välinen aika n.1h.
Puhdistaminen: Ennen kuivumista,
Soudatight LQ voidaan puhdistaa vedellä
pinnoista ja työkaluista.
Korjaukset: korjaa samalla aineella.

Vastuu
Tämä tuoteseloste on tehty valvottujen testien
ja kokemusten perusteella. Tieto on
yleisluontoista, ilman velvoitteita . On
käyttäjän vastuulla selvittää omien testiensä
mukaisesti sopiiko tuote hänen
käyttötarkoitukseensa.

Terveys- ja turvallisuussuositukset
Noudata normaalia
työskentelyhygieniaa.Tarkemmat tiedot
pakkauksessa.
Huom.
 Älä käytä sovellutuksissa veden alla.
 Älä laimenna..
 Ei sovellu liikuntasaumoille.
Standardit ja sertifikaatit
 EC-1 PLUS: erittäin alhaiset emissiot
 BBRI-raportti DE621XB622 LMA 5748:
Liimauskyky nestemäisellä kalvolla eri
pinnoilla..
 BBRI-raportti DE621xB622-2 LMA
5748: Liimauskyky kipsilevypinnoilla.
 BBRI-raportti DE621xB622-3 LMA 5748:
Veden/höyrynläpäisyominaisuudet.

Huom. Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Tuoteselosteen ohjeet ovat omien kokeidemme sekä
kokemuksemme perusteella hyvässä uskossa laadittuja. Kuitenkin materiaalien monipuolisuuden vuoksi ja monien erilaisten
asennusmahdollisuuksien vuoksi, emme voi ottaa vastuuta tuloksista. Koska materiaalien mallit, laadut, vaihtelevat, emme
pysty ottamaan vastuuta tämän julkaisun tiedoista. Suosittelemme aina esitestauksien suorittamista. Soudal varaa oikeuden
muuttaa tuotteita ilman aiempaa huomautusta.
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