DANA LIM

A/S

DK

Produktinformation:

Auto Mastic 545
Tætning og forsegling, til karosserier
Produktbeskrivelse & anvendelse:
Auto Mastic 545 er en 1-komponent plastisk fugemasse, fremstillet på
basis af syntetisk gummi og vegetabilske olier.
Auto Mastic 545 anvendes til reparationer, tætnings- og
forseglingsopgaver på karosserier, i autobranchen m.m.
Auto Mastic 545 er nem at arbejde med, danner en gummiagtig hinde
indenfor 2 døgn og kan overmales.

Medlem af

Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd.

Fysiske / kemiske data:
Fugemasse:
Type:
Fungicidbehandlet:
Konsistens:
Vægtfylde:
Holdbarhed:
Emballage:

Afhærdet fugemasse:
Overmalbar:
Elasticitet:
Bestandighed:

Oliebaseret plastisk fugemasse, 1-komponent.
Nej
Pastøs, tixotropisk masse
ca. 1,4 kg/liter
Minimum 2 år i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring.
Varenr.

Farve

Størrelse

DB-nr.

54539

Sort

300 ml patron

8705477

Ja
+/- 10 %
Temperatur:

ca. –40 °C til ca. +100 °C
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Brugsanvisning:
Forberedelse af materialer:

Fladerne skal være rene, tørre, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler.
Auto Mastic 545 kan anvendes uden primer på de fleste overflader.
Da der i praksis kan forekomme variationer i de enkelte materialer, bør der altid udføres
tilstrækkelige vedhæftningsforsøg før igangsættelse af - især store opgaver.
Det anbefales at bruge afdækningstape, der fjernes igen umiddelbart efter påføring af
fugemassen.

Anvendelsestemperatur:

Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C.

Påføring:

Patronens gevindtop afskæres med en skarp kniv, hvorefter selve fugespidsen tilskæres
med et skråt snit, der er lidt mindre end fugens bredde. Fugemassen påføres ved hjælp af
hånd- eller trykluft pistol.
Fugen trykkes på plads og glittes omhyggeligt med en fugepind, mættet med glittevæske 901,
umiddelbart efter påføring.

Hærdning:

Auto Mastic 545 danner en beskyttende hinde indenfor ca. 48 timer ved 20 °C, og
forbliver blød og plastisk under hinden.
Fugemassen hærder langsommere ved lavere temperaturer.

Efterbehandling:

Efter hindedannelse kan Auto Mastic 545 overmales med de fleste malingstyper. På
grund af de mange forskellige produkter på markedet, anbefaler vi dog at man udfører prøve.

Rengøring:

Værktøj rengøres - og fugemasse fjernes med f.eks. mineralsk terpentin.
Hærdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk.
Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.

Sikkerhed:
Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og
arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved
produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke
produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
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