
Silan mod polymer
Klar och vit
Extremt hög
300%

1,1 N/mm2

4 mm per dygn

2,1 N/mm2

< 6 % 
40 Shore A
45
Ingen
10-20 minuter
Obegränsad
1,44

P580 
BOND & SEAL / LIM & TÄTNING

APPLIKATIONER

Betong . Cement . Glas .  . Keramik . Kakel . Metall . Målade 
ytor . PVC . Sten . . Trä

. Butyltätning . . 
 . Monteringslim . Nåtmassa . Silikontätningar .

 . Trälim . Etc 

EGENSKAPER
• För inom- och utomhusbruk
• 
• 
• Utmärkt resistens mot kemikalier, mögel och bakterier
• 
• 
• 
• Skadar inte baksidan på speglar och smälter inte polystyren
• UV-stabilt och mycket åldringsbeständigt 
• 
• 
•  

INSTRUKTION

    Använd P7063 Cleaner vid rengöring. 
          

4. Låt produkten härda

MILJÖ & ANVÄNDARVÄNLIG 
och användare.

FÖRVARING

FÖRPACKNING: . 

Kemisk bas
Färg
Viskositet

(ASTM D412)

Dragstyrka 100%
Krypning  DIN 52451 
Hårdhet (DIN 53505)
Återhämtning
Färgning
Dammtorr

Vikt
Appliceringstemperatur
Temperaturområde

TEKNISK INFORMATION

P580P580
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:  Denna produkt och de extramaterial som normalt kan kombineras, kan ge skadliga hälsoeffekter från mindre hudirritation till allvarliga system effekter. Inget av dessa material ska användas, lagras eller transporteras 
fram till hanteringen utan försiktighetsåtgärder och rekommendationer som anges i säkerhetsdatabladet (SDB) för detta och alla andra produkter som används används av alla personer som ska arbeta med produkten. Garanti: Alla produkter som köpts från eller 
levereras av Payback AB omfattas av de villkor som anges. Payback AB garanterar endast att dess produkt kommer att uppfylla de specifika krav som anges här eller i andra publikationer. All annan information som tillhandahålls av Payback AB är övervägd, men är försedd
med det uttryckliga villkoret att kunden ska göra sin egen bedömning och bestämma produktens lämplighet för ett visst ändamål. Payback ger ingen annan garanti, varken uttrycklig eller underförstådd, inklusive annan information, data är sammaförd och är baserad eller 
de resultat som skall erhållas för användningen därav; att någon produkt ska vara säljbar eller lämplig för något                                                                                                                                                                                          specifikt  ändamål eller att användningen av sådan information eller produkt inte bryter mot något patent.
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peraturområde

.
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