	
  	
  

SealSteel är ett nytt revolutionerande gummi-liknande och transparent
elastiskt tätningsmedel av högsta kvalitet med många användningsområden.
SealSteel ger en omedelbar och livsbeständig tätning och rostskydd på alla
typer av underlag. SealSteel har en överlägsen vidhäftning och unik
elastisk hållfasthet och töjning på 500-600%.
SealSteel är kostnadseffektivt och har en betydligt högre täckningsförmåga
än övriga tätningsmedel på marknaden (2kg/7-8m²). SealSteel appliceras
enkelt med pensel eller roller och är övermålningsbar.
SealSteel tätar metallytor, koppar, trä, asfaltytor, marmor, betong, sten,
keramiska plattor, glasfiber, plast och glas. SealSteel är UV-beständig kan
appliceras ner till -17 grader.
SealSteel rekommenderas även av plåtkonsulter till hantverkare som har
höga krav på kvalitét och hållbarhet.

Bruksanvisning:
SealSteel är ett transparent gummi-liknande tätningsmedel som fäster på ytor som trä, papp, betong, murverk, metaller,
asfalt, takskiffer, marmor, keramiska plattor, glas, glasfiber och plast. Underlaget rekommenderas att vara rent och torrt för
bästa resultat. SealSteel är övermålningsbar. Ej för användning på EPDM-gummi.
FÖRBEHANDLING: Rengör och ta bort löst material eller främmande ämnen. SealSteel har ytterst minmal påverkan men
kan lämna en reflekterande och och låg glansig yta . TESTA ALLTID EN LITEN YTA innan applicering.
APPLICERING: SealSteel levereras färdig att appliceras. 2 kg räcker till ca 7-8m² ej porös yta och appliceras enklast med
pensel eller roller. Detta innebär en ordentlig applicering på mellan 1,5-2,0 mm tjockt lager (1500-2000 my).
Appliceringstemperatur: -17 °C till 60 °C. Drifttemperaturområde: -40 °C till 82 °C. Värm SealSteel när temperaturen är
under 8 °C för att underlätta enkel applikation. För bästa resultat bör Sealsteel härda i 24 timmar innan exponering för
nederbörd.
BEGRÄNSNINGAR: Ej för trafikbärande ytor. Innehåller lösningsmedel som kan lösa vissa plaster. Testa alltid SealSteel
på en provyta för att bestämma kompatibilitet efter härdning.
RENGÖRING: Rengör verktygen och ta bort spill med sprit. Härdad fogmassa kan avlägsnas från verktyg och andra ytor
mekaniskt eller med Xylol. Följ tillverkarens anvisningar när du använder brandfarliga lösningsmedel.
VARNING: Undvik ögonkontakt. Använd tillräcklig ventilation.
FÖRVARA UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN. Kan vara farligt eller dödligt vid förtäring. Vid förtäring, kontakta läkare
omedelbart, ät inte, drick inte eller framkalla ej kräkning. Undvik långvarig inandning av ångor och kontakt med hud.
REKOMMENDERAS FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING: Innehåller flyktiga organiska ämnen, mindre än 468 gram
/ liter.CONTENTS: Aromatic Hydrocarbon CAS #64742-95-6, 1,2,4-Trimethylbenzene CAS #95-63-6, 1,3,5Trimethylbenzene CAS #108-67-8, 1,2,3-Trimethylbenzene CAS #526-73-8, Cumene CAS #98-82-8, Xylene CAS #133020-7. Tillverkad i USA Generalagent: NordSales Sweden AB. www.nordsales.com. info@nordsales.com

