multi connect

Permanent elastisk klæbemiddel og tætningsmasse

Tætningssystem til
STEICO-isoleringsløsninger

Det permanent elastiske klæbemiddel
og tætningsmasse
• Permanent elastisk
Anvendelsesområder
Alle tilslutningsområder i
STEICO byggesystem og
tilstødende komponenter

• Fri for opløsningsmidler
• Drypper ikke
• Høj klæbeevne
• Kan også bruges til tagrenovering udefra

Leveringsformer STEICOmulti connect
Indhold

12 plastikposer/kasse
12 patroner / kasse

à 600 ml / 600 g
à 310 ml / 310 g

      

Tekniske data for STEICOmulti connect
Basis
Farve
Filmegenskab
Forarbejdningstemperatur min. [°C]
Frostbestandighed [°C]
Tørretid [h]
Temperaturområde [°C]
Rækkevidde 310 ml [m]
600 ml [m]

modificeret dispersion
lyseblå
permanent elastisk
-5
til - 30
ca. 48 (afhængigt af overfladen og lagtykkelsen)
- 30 til +80
6-8
12 - 14

Bemærkninger: Opbevares køligt og
tørt ved +15 °C til +25 °C; beskyt mod
varme, kulde og lys; kan opbevares i
mindst 24 måneder; hærdet klæbemiddel
kan kun rengøres mekanisk. Bortskaf
rester af hærdet materiale i henhold til
EWC 17 09 04 (blandet konstruktions- og
nedrivningsaffald). Yderligere oplysninger
på sikkerhedsdatabladet skal overholdes.
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Beholder

Forarbejdning af STEICOmulti connect
• Klæbefladerne skal være stabile, rene, fri for fedt, olie og støv. Eventuelle tilstedeværende frigørelsesmidler skal fjernes
• Ved anvendelse på coatede overflader, er det nødvendigt at foretage en indledende test af kompatibiliteten
• Påfør 6-8 mm tykke lag på den ene side af membranen eller det bærende konstruktionsmateriale
• Fastgør membranen med et let tryk inden i den våde fase af det klæbende lag ved at trykke let på den
(OBS: tryk ikke laget fladt)
• Alternativt kan klæbemidlet klæbes ind i det tørre klæbende lag efter betinget tørring (16-20 timer, i et støvfrit miljø).
Kontakttrykket kan øges her
• Ved udendørs sammenklæbning af membraner, vægtilslutninger osv. skal man sørge for, at en intensiv fugtbelastning,
f.eks. kontinuerlig regn, der dræner fugt, er udelukket
• Hærdet STEICOmulti connect har god vandbestandighed; ikke desto mindre skal man undgå anvendelse med konstant
stigende fugtighed, f.eks. svømmebassiner eller andre våde områder (også på grund af den indtrængende, klorholdige
fugtige luft)
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*Information sur le niveau d’émission de substances

Din STEICO-partner

naturens byggesystem

www.steico.com

volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de
A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)
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