
Tuotetietoesite
Sika Boom®-461 Top
Huhtikuu 2021, Versio 06.02
020514060000000099

TUOTETIETOESITE

Sika Boom®-461 Top
 Isosyanaattivapaa STP pohjainen pistooli- ja pillivaahto

TUOTEKUVAUS
Sika Boom®-461 Top on valkoinen, 1-komponenttinen, 
laajeneva silaaniterminoitua polymeeri vaahto (STP). 
Annostelu joko pistoolilla tai pillillä. Tuote on isosy-
anaattivapaa ja kosteuskovettuva.

KÄYTTÖ
Käyttökohteet:

Ovi- ja ikkunakarmien rakojen tiivistämiseen▪
Lämmön- ja ääneneristävä▪
Erilaisten rakojen tiivistämiseen.▪

LUONTEENOMAISTA / EDUT
Isosyanaattivapaa, ei sisällä kloorattua parafiinia, ha-
logeenia eikä pehmytinaineita

▪

Yhdistelmäventtiili sekä pistooli että pillikäyttöön▪
Joustava▪
Vähäinen laajeneminen▪
Hyvä eristyskyky▪
Turvaventtiili takaa pidemmän käyttöiän.▪
Kovettunut vaahto voidaan leikata,hio ja viimeistellä.▪

YMPÄRISTÖTIETO
VOC emission classification GEV-Emicode EC1PLUS▪
VOC emission classification of building materials RTS 
M1

▪

IBU Environmental Product Declaration (EPD) avai-
lable

▪

Class A+ according to French Regulation on VOC 
emissions

▪

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja Silaani terminoitu polymeeri (STP) vaahto

Pakkaus 750 ml painepakkaus jossa turva-
venttiili

12 pulloa pakkauksessa

Katso paikallinen hinnasto  pakkausvaihtoehdoista.

Väri Valkoinen

Käyttöikä 12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa valmistuspäivämäärästä.

Varastointiolosuhteet Tuote on säilytettävä alkuperäisessä avaamattomassa ja vahingoittumatto-
massa pakkauksessa kuivassa ja +5 °C - +25 °C lämpötilassa.  Varastoitava 
pystyasennossa. Suojaa pullo suoralta auringonpaisteelta sekä lämpötiloil-
ta yli +50 °C (räjähdysvaara). Lue pakkausseloste huolella.

Tiheys Vapaasti vaahdotettuna, 
pistoolilla

~30 kg/m3

Vapaasti vaahdotettuna, 
pillillä

~36 kg/m3

(FEICA TM 1019)
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TEKNINEN TIETO

Puristuslujuus Kuiva, pistoolilla annosteltu ~6,0 N/cm²
Kuiva, pillillä annosteltu ~5,0 N/cm²
Märkä, pistoolilla annnos-
teltu

~6,5 N/cm²

Märkä, pillillä annosteltu ~5,5 N/cm²

(FEICA TM 1011)

Vetomurtolujuus Kuiva, pistoolilla annosteltu ~8,0 N/cm2
Kuiva, pillillä annosteltu ~12,0 N/cm2

Märkä, pistoolilla annostel-
tu

~11,5 N/cm²

Märkä, pillillä annosteltu ~12,0 N/cm²

(FEICA TM 1018)

Murtovenymä Kuiva, pistoolilla annosteltu ~27 %
Kuiva, pillillä annosteltu ~9 %
Märkä, pistoolilla annostel-
tu

~56 %

Märkä, pillillä annosteltu ~11 %

(FEICA TM 1018)

Leikkauslujuus ~5,0 N/cm2 (FEICA TM 1012)

Käytönaikainen lämpötila –40 °C min. / +80 °C max. (hetkellisesti +100 °C)

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Riittoisuus Tuotto (laatikkotesti), 500 
ml painepakkaus, pistooli-
käyttö 

~7,2 L

Tuotto(laatikkotesti), 500 
ml painekkaus, pillikäyttö

~7,0 L

(FEICA TM 1003)

Tuotto(saumatesti), 500 ml 
painepakkaus, pistoolikäyt-
tö

~10,0 L

Tuotto(saumatesti), 500 ml 
painepakkaus, pilllikäyttö

~9,5 L

(FEICA TM 1002)

Tuotto(saumatesti) perustuu 20 mm × 50 mm saumalle

Tuotteen lämpötila Suositeltu +20 °C
Vähintään +10 °C
Enintään +30 °C

Ympäristön lämpötila Suositeltu +20 °C
Vähintään +5 °C
Enintään +35 °C

Alustan lämpötila Suositeltu +20 °C
Vähintään +5 °C
Enintään +20 °C

Leikattavissa ~100 minuuttia
(aika jonka jälkeen 30 mm leveä sauma voidaan leikata)

(FEICA TM 1005)

Kosketuskuiva ~8 minuuttia (FEICA TM 1014)
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PERUSTIEDOT
Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perus-
tuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mit-
tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-
tuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLI-
SUUS
Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden 
turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämi-
sestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvalli-
suustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, 
toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä 
asioista.

TYÖSTÖ OHJEET
ALUSTAN VALMISTELU

Alustan on oltava puhdas, kiinteä,vapaa öljystä ja 
muista rasvoista, pölytön ja ja vapaa irtoliasta. Maali, 
sementtiliima, tasoitejäämät ja muut heikosti kiinni 
olevat ainekset on poistettava tartuntapinnoilta. Tuo-
te tarttuu ilman pohjustetta/aktivaattoria useimpiin 
rakennusmateriaaleihin kuten, puu,betoni, tiili, metalli 
ja alumiini.  Muille materiaaleille suositellaan aina en-
nakkokoetta tartunnan varmistamiseksi.

TYÖSTÖ MENETELMÄT / VÄLINEET

TÄRKEÄÄ
Tuote ei tatrtu pölyeteeniin (PE), polypropyleeniin (PP) 
polytetrafluorietyleeniin (PTFE/Teflon), silikoniin,öl-
jyyn, rasvoihin tai muotinirroitusaineisiin
TÄRKEÄÄ
Älä käytä tuotetta mekaaniseen tai kantavien rakentei-
den kiinnittämiseen.
TÄRKEÄÄ
Käytettäessä tuotetta vaaka/pystysuuntaiseen kiinnit-
tämiseen on kappaleet tuettava kunnes vaahto on si-
toutunut.
TÄRKEÄÄ
Kosteus kovettaa vaahdon. Liian alhainen kosteus voi 
johtaa vaahdon voimakkaaseen jälkiturpoamiseen. 
Pillikäyttö

Esikostuta materiaali puhtaalla vedellä. Tämä varmis-
taa vaahdon oikeanlaisen muodostumisen ja ehkäi-
see ei toivottua laajenemista.

1. 

Ravista painepakkausta vähintään 20 kertaa ennen 
käyttöä. Toista ravisttelu mikäli työskentelyssä on 
pitkiä taukoja.

2. 

Poista suojakorkki painepakkauksesta.3. 
Kierrä pilli kiinni painepakkauksen kierteisiin, varo 
painamasta samalla pillin liipasimesta.

4. 

 Annostele vaahto painamalla liipaisimesta. TÄRKE-
ÄÄ: Varmistaaksesi että virtauma on oikea pidä pai-
nepakkaus työskentelyn aikana aina suutinosa alas-
päin. Annosteltavan vaahdon määrää voi säätää 
asettamalla enemmän tai vähemmän painetta liipai-
simelle.

5. 

Täytä syvät raot useammassa kerroksessa(täyttöker-
ralla) TÄRKEÄÄ: Anna jokaisen kerroksen kuivua ko-
konaan ennen seuraavan keeroksen annostelua. Kos-

6. 

tuta pinnat ennen seuraavan kerroksen annostelua. 
Täytä välit ja raot vain osittain koska vaahto laajenee 
kovettuessaan.Kapeat raot voidaan täyttää käyttä-
mällä jatkopilliä, tämä tosin vähentää vaahdon vir-
taumaa.

TÄRKEÄÄ
Ennen pillin irroitusta painepakkauksesta , vaahdota 
pullossa oleva vaahtoe esimerkiksi tyhjään pahvilaatik-
koon tai astiaan jotta tuote voidaan turvallisesti hävit-
tää. Poistamalla pilli painepakkauksesta ennen sen 
tyhjentämistä voi johtaa vaahtoroiskeisiin. 
Pistooli käyttö

Esikostuta materiaali puhtaalla vedellä. Tämä varmis-
taa vaahdon oikeanlaisen muodostumisen ja ehkäi-
see ei toivottua laajenemistar.

1. 

Ravista painepakkausta vähintään 20 kertaa ennen 
käyttöä. Toista ravisttelu mikäli työskentelyssä on 
pitkiä taukoja.

2. 

Poista suojakorkki painepakkauksesta.3. 
Kierrä painepakkaus pistoolin kierteisiin.4. 
Annostele vaahto painamalla liipaisimesta. TÄRKEÄÄ: 
Varmistaaksesi että virtauma on oikea pidä paine-
pakkaus työskentelyn aikana aina suutinosa alaspäin. 
Annosteltavan vaahdon määrää voi säätää asetta-
malla enemmän tai vähemmän painetta liipaisimelle, 
tai käyttämällä pistoolin virtauman säätöruuvia.

5. 

Täytä syvät raot useammassa kerroksessa(täyttöker-
ralla) TÄRKEÄÄ: Anna jokaisen kerroksen kuivua ko-
konaan ennen seuraavan keeroksen annostelua. Kos-
tuta pinnat ennen seuraavan kerroksen annostelua. 
Täytä välit ja raot vain osittain koska vaahto laajenee 
kovettuessaan.Kapeat raot voidaan täyttää käyttä-
mällä jatkopilliä, tämä tosin vähentää vaahdon vir-
taumaa.

6. 

TÄRKEÄÄ
Ennen pistoolin irroitusta painepakkauksesta , vaahdo-
ta pullossa oleva vaahtoe esimerkiksi tyhjään pahvilaa-
tikkoon tai astiaan jotta tuote voidaan turvallisesti hä-
vittää. Poistamalla pilli painepakkauksesta ennen sen 
tyhjentämistä voi johtaa vaahtoroiskeisiin. 
TÄRKEÄÄ
Puhdista vaahtopistooli Sika® Boom® Cleanerillä heti 
käytön jälkeen. Irroittamalla pistooli painepakkaukses-
ta puhdistamatta sitä kunnolla voi johtaa pistoolin 
vaurioitumiseen.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista vaahtopistooli kiertämällä se kiinni 
Sika Boom® Cleaner pulloon.Sika CleanerClean the 
application gun by screwing onto the thread of the 
application gun.

1. 

Paina liipasimesta puhdistaaksesi pistoolin. TÄRKE-
ÄÄ:  Älä jätä Sika Boom® Cleaner  pullo kiinnitettynä 
pistooliin, tämä voi vahingoittaa venttiiliä.

2. 

Puhdista myös muut työkalut  heti käytön jälkeen. Ko-
vettunut vaahto voidaan poistaa vain mekaanisesti.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET
Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset mää-
räykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. 
Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta 
tuotetietoesitteestä.
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OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS
Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Si-
ka-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on an-
nettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetki-
seen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, 
kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö 
tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-
kaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävis-
sä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa 
ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen 
myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen 
koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta 
ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista 
suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee 
testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiot-
tuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa it-
selleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. 
Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kai-
kissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan 
voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyt-
täjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-
pään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesittee-
seen, jonka toimitamme pyydettäessä.

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C
PL 49
02921 Espoo
Puh. + 358 9 511 431
Fax. + 358 9 511 43 300
www.sika.fi
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