TEKNISKA SPECIFIKATIONER
TYCROC PREMIUM FIX
Tycroc Premium Fix – ett neutralt, mögelbeständigt, hybridpolymerbaserat vidhäftande tätningsmedel som kan målas
över.
PRODUKTBESKRIVING
• Fri från silikon, isocyanater och lösningsmedel.
• Härdas luktfritt pga påverkan av luftfuktighet.
• Härdas snabbt: produkten polymeriseras mycket snabbt under de första timmarna efter
appliceringen.
• Utmärkta tätningsegenskaper, kan målas över med akrylfärg.
• Hög UV-, åldrings- och väderbeständighet.
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Limning av Tucroc byggskivor: ihoplimning och limning på andra ytor.
• Limningsarbeten såväl inomhus som utomhus.*
• Används för att fästa lister, profiler, isoleringsmaterial och dekorativa skivor osv
• Bra vidhäftning vid metall och andra ytor (t ex aluminium, förzinkat stål, koppar, glas, PVC, betong,
trä, tegel, sten...).
• Vidhäftning även vid våta ytor.
• Kemikaliebeständighet: tål rent och hårt vatten samt saltvatten, vattenbaserade hushållskemikalier
och i små mängder även kolväten, utspädda syror och alkaliska ämnen.
• Produkten tål inte lösningsmedel eller ständig kontakt med klorvatten.
TEKNISKA DATA
Egenskaper
Enhet
Värde
Yttorr på
minuter
25 ± 5
Härdningstid
Minuter
60 ± 10
Härdningshastighet
mm/24 h
3-4
Densitet DIN 53 479-B
g/cm³
1,44 ± 0,05
Egenskaper för härdad fogmassa
Fogrörelse, ISO 11600
%
± 25
Elastisk deformation, ISO7389
%
> 70
Flytmotstånd, ISO7390
mm
0
Volymminskning, ISO10563
%
Max. 1,5
Elasticitetsmodul vid 100 % utvidgning, ISO 8339
%
425 ± 25
Draghållfasthet, ISO 8339
MPa
0,32 ± 0,01
Hårdhet (Shore A)
23 ± 2
Temperaturtålighet
˚C
-40 till +80
Ovan angivna värden har mätts vid +23 °C och 50% relativ luftfuktighet.

ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER
• Appliceras på en ren, torr och dammfri yta.
• Använd målartejp vid behov för renare resultat.
• Jämna ut med hjälp av tvålvatten. Tryck tätningsmedlet ordentligt mot underlaget.
• Undvik kontakt med asfalt eller bitumen. Undvik kontakt med alkoholbaserade medel (kan hindra
polymerisering). Det är användarens ansvar att kontrollera kompabiliteten av medlets vidhäftning och
kemiska egenskaper med underlaget och risken för synliga spår.
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER
FÖRVARING
Upp till 24 månader efter tillverkningsdatumet som anges på förpackningen, i oöppnad originalförpackning, skyddat
mot fukt. Förvaras i ett väl ventilerat utrymme vid temperatur på högst 30°C.
FÖRPACKING
290 ml tub, 12 tuber per kartong / 600 ml tub, 20 tuber per kartong.
SÄKERHETSINFORMATION
• Vid kontakt med ögon skölj genast ögonen med rikligt med vatten och sök läkarhjälp.
• Undvik kontakt med huden.
• Förvaras oåtkomligt för barn.
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