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CASCO ROOFSEAL
KASUTUSALA
Elastne SMP-polümeere sisaldav liim-hermeetik katusetööks.
Nakkub üldlevinud ehituspindadega, nagu alumiinium, teras,
katusepapp, betoon jt.
Sobib katusepapi kinnitamiseks ja tihendamiseks ning katusepapi
mullide ja pragude parandamiseks.
Samuti sobib väga hästi katusekivide ja katuseplekkide parandamiseks
ning korstnaümbruse tihendamiseks.
Sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes.
TOOTE OMADUSED
1-komponentne niiskuse käes kõvastuv mittevalguv liim-hermeetik.
Elastne, vastupidav niiskusele ja ilmastikutingimustele.
Ülevärvitav tavapäraste katusevärvidega koos katuse kruntvärviga.
Avaldab keskkonnale minimaalset mõju.
TEHNILISED ANDMED
Alusaine
Tihedus
Värvus
Konsistents
Kuivaine sisaldus
Süttimispunkt
Lahusti
Tempreratuuritaluvus

SMP (modifitseeritud polümeerid)
Umbes 1600 kg/m³
Must
Tiksotroopne pasta
100%
> 100 ºC, pole kohaldatav
Puudub
-40…+80 °C

KASUTAMISTINGIMUSED
Kasutamistemperatuur
Pindkuiv
Kuivamisaeg
Kelme moodustamine
Töövahendid
Pakend
Säilivusaeg
Säilitamine

+5…+40 ºC
2–4 tundi, sõltuvalt paksusest ja temperatuurist
2–3 mm 24 tunni pärast
1–2 tundi
Silikoonipüstol, spaatel
300 ml
12 kuud
Avamata originaalpakendis.

KASUTUSJUHEND
Et tagada head tulemust, on oluline, et katus oleks kaldu. Ei tohi kasutada kohtades, kus pärast vihma
esinevad veelombid, ja samuti ka horisontaalpindadel, kus kõnnivad jalakäijad.
1. Töödeldavad pinnad peavad olema puhtad ja vabad õlist, lahtistest osakestest ja hallituse
tõrjevahenditest.
2. Lõigata ära padruni nurk ja paigaldada aplikaator kohale. Padrunis olev liim-hermeetik
kantakse silikoonipüstoliga peale.
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3. Materjal tuleb kanda korralikult vuugi sisse, et tagada ühenduspindade täielik märgumine. Pinda
võib tasandada märja spaatliga. Kui RoofSeal-i kasutatakse liimina, siis kandke see pinnale spaatli
või hammasspaatliga.
4. Kuivamisaeg sõltub vuugi laiusest ja kasutatud materjalist ning kestab umbes 24 tundi.
5. Võib üle värvida tavapäraste katusevärvidega koos katuse kruntvärviga. Hea tulemuse
saavutamiseks on soovitatav värvi proovida esmalt väikesel pinnal enne täies mahus töö alustamist.
Puhastamine
Liim-hermeetikuga töötamisel tuleb järgida puhtust. Töötada ettevaatlikult ja hoolikalt, et vältida plekke.
Samuti vältida kontakti silmade ja nahaga. Toote sattumisel nahale pesta nahka kohe vee ja seebiga.
Töövahendid pesta veega enne liim-hermeetiku kuivamist. Kuivanud liim-hermeetiku saab eemaldada
mehaaniliselt.
TÖÖ- JA KESKKONNAOHUTUS
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tööprotsessid peavad olema välja töötatud nii, et vahetu kontakt tootega on
välistatud. Kasutada sobivaid kaitsevahendeid olenevalt tarbitavatest kogustest ja töötingimustest. Toodet ei tohi alla
neelata. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Lisateavet

tööohutuse kohta vt toote ohutuskaardilt.

Meie teave põhineb laboritestidel ja praktilistel kogemustel ja seda võib kasutada toote ja töömeetodi valimisel. Kuna kasutaja
töötingimused ei ole meie kontrolli all, siis ei võta me tulemuste eest mingit vastutust. Meie vastutus katab ainult kehavigastused või
vara kahjustused, mis tulenevad tõendatult mõne meie toodetud toote vigadest ja defektidest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda
toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.
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