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Elastinen, kutistumaton tiivistemassa 
rakentamiseen ja LVI-asennuksiin
• Tarttuu kaikkiin tavanomaisiin rakennusmateriaaleihin
• Vähäliikkeisiin liitoksiin, joissa venymä maksimissaan 7 %
• Käytetään pääasiassa liitoksiin, jotka jäävät piiloon
• Helppo levittää
• Päällemaalattavissa noin 24 tuntia levittämisestä
• Ei värjää huokoisia materiaaleja
• Muodostaa kuivuessaan elastisen kalvon
• Liitos helposti avattavissa jälkeenpäin
Väri Sisältö Tuotenumero
Harmaa 310 ml 0893 100 063
Valkoinen 310 ml 0893 100 062

Vesiohenteinen saumamassa sisäkäyttöön, 
kuiviin tiloihin
• Tuoreena vesiliukoinen
• Miltei hajuton
• Ei sisällä liuottimia eikä silikonia
• Vähäliikkeisiin saumoihin
• Kuivuneena päällemaalattavissa
• Ei kellastu
• Tarttuu hyvin erilaisiin pintoihin esim betoni, tiili, rappauspinnat, raakapuu,  

maalattu puu, eloksoitu alumiini ja kova PVC 
• Tartunnan parantamiseksi huokoisilla pinnoilla (esim. betoni, siporex, luonnonkivi) 

suositellaan käytettäväksi ohennettua akryylimassaa pohjusteena (1 osa vettä,  
1-2 osaa akryyliä)

• Ei sovellu lasi-, emali-, keramiikka-, PP-, PE-, PTFE-, bitumipinnoille eikä  
ikkunalasituksiin

Väri Sisältö Tuotepakkaus Tuotekoodi
Valkoinen 310 ml patruuna 0892 165 5
Harmaa 310 ml patruuna 0892 167
Valkoinen 600 ml makkara 0892 169 322

Makkaran käytön etuja
• Ympäristöystävällisempi: pienentää jätemäärää kolmasosaan
• Käyttäjäystävällisempi: vähemmän patruunan vaihdosta johtuvia työkatkoksia 
• Vähemmän ainehukkaa: ainehukka 3 %-yksikköä pienempi:  vrt. patruunan  

ainehukka 4%, makkaran 1 %

Puristimet: käsipuristin 0891 601 0, paineilma 0703 891 600

Pohja-aine Polybutaani
Tiheys 1,70 g/cm3

Maksimi venymä 7 %
Lämmönkesto -20 °C - +80 °C
Työskentelylämpötila +1 °C - +30 °C
Nahkoittuminen 24 tunnissa
Varastointikestävyys 1 vuosi
Sauman minimi leveys 5 mm
Sauman maksimi leveys 20 mm
Sauman suositusmitat Leveys = syvyys
Pinta Kuiva, puhdas, pölytön ja rasvaton

Pohja-aine Akryyli
Tiheys 1,64 g/ml
Työskentelylämpötila +5 - +40 °C
Nahkoittuminen n. 5 -15 min 
Kuivuminen n. 1 mm/24 h (+23 °C, 50 % rh) 
Kutistuminen kuivumisen aikana n. 16 % 
Kuivan sauman läm. kesto -20 ...+75 °C
Päällemaalaus Massan kuivuttua. Maalin sopivuus 

elastiselle pinnalle varmistettava.
Elastisuus Kestää n. 12,5 % muodonmuutoksen
Max. murtovenymä n. 300 %
Kovuus Shore-A DIN 53505  20
Varastointi +5°C...+25°C, ei kestä toistuvaa jäätymistä
Säilyvyys 12 kk 
Työvälineiden puhdistus Vedellä
Kovettuneen massan poisto Mekaanisesti

 

Sauman leveys 
min. 4 mm, max. 25 mm

Sauman koko 
Suositeltava leveys/syvyys
4 -   8 mm/  6 mm 
10 - 12 mm/  8 mm 
14 - 16 mm/10 min 
18 - 20 mm/12 mm 
22 - 24 mm/14 mm
 
Patruunan 310 ml riittoisuus 
(sauman leveys x syvyys/jm)
4 x   6 mm/12,9 m
6 x   6 mm/  8,6 m
8 x   6 mm/  5,4 m
12 x   8 mm/  3,2 m
16 x 10 mm/  1,9 m
20 x 12 mm/  1,3 m

BUTY-massa

Akryylimassa

CE – hyväksyntä 
0892 165 5 ja 0892 169 322
EN 15651 – 1: F-INT

Käyttö: 
Pursota massa haluttuun paikkaan ja tasoita 
valmis pinta esim. saippuaveteen kastetulla 
lastalla. Tahrojen poisto tärpätillä, heti tuoreena.


