TUOTETIETOESITE

Sika® FastFix-131
KOSTEUSKOVETTUVA SAUMAUSHIEKKA 2 -12 MM LEVEILLE SAUMOILLE PIHAKIVETYKSISSÄ
TUOTEKUVAUS

LUONTEENOMAISTA / EDUT

Sika® FastFix-131 on kosteuskovettuva saumaushiekka
erityisesti suunniteltu 2 - 12 mm leveille saumoille. Soveltuu kaikentyyppisille kivetyksille.

KÄYTTÖ
Sika® FastFix-131 on erityislaatuinen saumaushiekka
jota on suunniteltu käytettävän:
▪ Ajoväylillä
▪ Kävelykaduilla
▪ Puutarhassa, maisemoinnissa
▪ Aukioilla
▪ Patioilla
▪ Terasseilla
Sika® FastFix-131 soveltuu normaalin rasituksen käyttöön; Jalankulku, kevyt liikenne jne. Ei raskaalle liikenteelle.

▪ Käyttövalmis.
▪ Soveltuu kaikentyyppisille katukivetyksille.
▪ Nopeampi asentaa kuin tavanomainen saumaushiekka.
▪ Kuivuu kovaksi - ei ongelmia huuhtoutuvista saumoista kovalla sateella.
▪ Estää rikkaruohojen ja hyönteisten tunkeutumista.
▪ Ei värjää tai tahraa kivetystä.
▪ Ikääntyy luonnollisesti ympäröivän kivetyksen kanssa.

TUOTETIETO
Kemiallinen pohja

Hiekka, sementti ja erityiset lisäaineet.

Pakkaus

20 kg säkki

Olomuoto / Väri

Polymeerihiekka

Käyttöikä

12 kk valmistuspäivämäärästä

Varastointiolosuhteet

Varastoi avaamattomassa, vahingoittumattomassa sekä alkuperäisessä
myyntipakkauksessa kuivassa tilassa.

Tiheys

~1.5 kg/l

Riittoisuus

Riippuu saumattavan kiviaineksen mitoista, sauman leveydestä sekä alustasta.
Ohjeellisena:
Mukulakivi: 2 - 5 m2 per 20 kg säkki
Luonnonkivilaatta: 10 - 20 m2 per 20 kg säkki

Ympäristön lämpötila

Minimi 5 °C/ Maksimi 30 °C
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Alustan lämpötila

Minimi 5 °C/ Maksimi 30 °C

Asennettu tuote on valmis käytettäväk- Kuivuminen kestää normaaliososuhteissa 1 - 2 vrk (20 °C), huomioitava etsi
tä kovettuminen on riippuvainen lämpötilasta. Matalemmissa lämpötiloissa kuivuminen tulee olemaan hitaampaa. Lopullinen kovettuminen kestää
normaaliolosuhteissa 28 vrk (20 °C). Kivetys voidaan avata kuitenkin liikenteelle jo 2 vrk jälkeen.

TYÖSTÖ OHJEET

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

ALUSTAN LAATU / ESIKÄSITTELY

Puhdista työvälineet välittömästi käytön jälkeen lämpimällä saippuavedellä.

Varmista saumattavan kivetyksen kuivuus ja että alusta on puhdas, pölytön ja vapaa irtoavasta liasta, öljystä, rasvasta yms.
Sauman on oltava vähintään 2 mm leveä ja 25 mm syvä.
Älä esitäytä saumaa saumahiekalla. Sika® FastFix-131
tulee käyttää koko sauman syvyydeltä.
SEKOITUS
Sika® FastFix-131 on käyttövalmis.
Sika® FastFix-131 tuotteen luonteesta johtuen, materiaalissa voi tapahtua kevyttä sitoutumista kuljetuksen
aikana. Sekoita massa ennen käyttöä.
Poista kaikki kovettuneet kokkareet. Älä lisää hiekkaa
tuotteeseen.
TYÖSTÖ
Ennen saumaukseen ryhtymistä, suositellaan esitestausta pienellä huomaamattomalla alueella tai ylijääneillä kivillä.
Käytä pienissä, helposti hallittavissa olevissa määrissä
ja vältä suuren alueen levittämistä kerralla. Levitä tuote saumoihin, varmistuen että sauma täyttyy kokonaan. Jos sadetta on luvassa, tulee pinta suojata jotta
saavutetaan tasainen lopputulos. Poista ylimääräinen
materiaali laatan päältä ennen kovettumista. Kovettunut tuote voidaan poistaa vain mekaanisesti.
Tiivistä saumat täryttämällä käyttäen asiaan soveltuvaa konetta tai laudan pätkää ja vasaraa.
Kastele saumat kauttaaltaan matalalla paineella käyttäen joko puutarhaletkua tai kastelukannua. Älä käytä
paineellista pesuria.
Varmista että saumat ovat täysin kyllästyneet vedestä.
Poista ylimääräinen vesi pinnalta.
Tämän jälkeen pinta on valmis kevyttä kävelyä varten
mutta tulisi kuivua rauhassa jotta saavutetaan paras
lopputulos.
Kuivuminen kestää normaaliososuhteissa 1 - 2 vrk (20
°C), huomioitava että kovettuminen on riippuvainen
lämpötilasta. Matalemmissa lämpötiloissa kuivuminen
tulee olemaan hitaampaa. Lopullinen kovettuminen
kestää normaaliolosuhteissa 28 vrk (20 °C). Kivetys
voidaan avata kuitenkin liikenteelle jo 2 vrk jälkeen.

Tuotetietoesite
Sika® FastFix-131
Kesäkuu 2020, Versio 01.01
020201010030000091

2/3

HUOLTO
PUHDISTUS
Olosuhteista johtuen, sauman päälle voi kulkeutua
epäpuhtauksia mm. sadevedestä. Nämä epäpuhtaudet
voidaan puhdistaa helposti saumasta käyttäen harjaa
ja vettä.

RAJOITUKSET
▪ Älä käytä kapeammille saumoilla kuin 2 mm. Alle 2
mm saumat voivat johtaa saumauksen epäonnistumiseen.
▪ Saumasyvyys on oltava yli 25 mm.
▪ Lue kaikki käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
▪ Älä aloita asennusta jos sadetta on luvassa tai lämpötila on alle 5 °C.
▪ Saumausta ei tule puhdistaa painepesurilla ennenkuin saumaus on kuivunut 28 vrk. Painepesurin kärjen tulisi olla vähintään 10 cm saumasta.
▪ Sika® FastFix-131 ei sovellu pitkäaikaiseen käyttöön
vedenalaisissa rakenteissa vaikka tuote kestääkin
tyypillisiä märkä / kuivajaksoja.
▪ Varmista rakenteen vedenpoisto kivetetyillä alueilla
ja saumoissa - mieluiten alapuolelta tapahtuva poisto
- estääksesi seisovan veden kerääntyminen pinnalle.

PERUSTIEDOT
Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mittausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET
Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön.
Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta
tuotetietoesitteestä.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS
Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden
turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista,
toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä
asioista.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS
Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme,
kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö
tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä 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 aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia.
Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan
voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, 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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