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TEKNISK DATABLAD

Fugemasse

Ljungdahl Bitumseal
Ljungdahl Bitumseal er en holdbar, professionel, bitumholdig klæbe- og forseglingsmasse. Produktet er baseret på bitumen og SBS-elastomerer.
Anvendelse
• Til tagbeklædning og isolering.
• Til tegl, shingles m.m.
• Reparation af revner, sprækker og dampbuler i tagpap.
• Til nødreparationer og lækager i tagpap, selv i regnvejr.
• Til tagbeklædning på betondæk, ståldæk, zink, træ og aluminium.
Begrænsninger
• Kan ikke overmales.
• Mineralsk olie svækker produktet.
• Eventuel isolering skal være kompatibel med opløsningsmidler.
• Bør ikke anvendes på isolering af polystyren.

Egenskaber
• Let at påføre.
• Glimrende vedhæftning til de
fleste typer overflader.

Påføring, for- og efterbehandling
Underlaget skal være rent, støv- og fedtfri.
I almindelighed hæfter Ljungdahl Bitumseal perfekt uden brug af primer på de
fleste overflader. For at sikre god vedhæftning til våde overflader, skal fugedysen
hvile på overfladen, når produktet trykkes ud, således at vandet kan blive skubbet
væk.
Er du i tvivl, bør der udføres en vedhæftningsprøve inden en større opgave påbegyndes.
Kan påføres i temperaturer mellem + 8 °C og + 30 °C.

• Hæfter på fugtige overflader og
under vand.
• Kan anvendes i regnvejr.
• Resistent mod mindre belastning umiddelbart efter påføring.
• Resistent mod maksimal belastning efter gennemhærdning.

Farver og pakning
Basis

1-komponent fugemasse baseret på bitumen og SBS

Emballage

12 x 310 ml PE patron.

Farve

Sort.

Lagerholdbarhed

12 måneder efter produktionsdato ved opbevaring mellem
+ 5 °C og + 25 °C.

En tæt forbindelse...

®

Rengøring
• Værktøj rengøres med mineralsk terpentin.
• Hænder rengøres med Ljungdahl Snavs @ og/eller vand og sæbe.
Sikkerhed
Mal-kode: 00-1.
Sikkerhedsdatablad er tilgængeligt hos Ljungdahl A/S.

Tekniske data
Bitumen og SBSelastomerer

Basis
Anvendelsestemperatur
Densitet

°C

+8 til +30

kg/m²

ca. 1,30
Varierer i forhold
til vejret, fugens
tykkelse og overfladens porøsitet
- fra 12 timer til
et par dage under
ugunstige forhold.

Hærdning

Overmalbar efter hærdning
Tørstofindhold

Version: 2015-06-24

Nej
%

ca. 88

Garanti og ansvar
Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne.
Anvisninger og anbefalinger er baseret på vore erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig
imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

Ljungdahl A/S leverer et bredt sortiment af produkter til tætningsløsninger mod vind og vand i dansk byggeri.
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