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TUOTETIETOESITE

Sika BlackSeal®-1
BITUMIPOHJAINEN SAUMAUSMASSA.

TUOTEKUVAUS
Sika BlackSeal®-1 on 1-komponenttinen bitumipohjai-
nen saumausmassa jolla on hyvä tartunta useimpiin 
rakennusmateriaaleihin.

KÄYTTÖ
Sika BlackSeal®-1on tarkoitettu ulkona tehtäviin tiivis-
tyksiin ja korjauksiin katoilla, seinillä ja muissa raken-
neratkaisuissa.

LUONTEENOMAISTA / EDUT
Hyvä tartuta useimpiin rakennusmateriaaleihin▪
Ei vaadi pohjustusta▪
Helppo työstettävyys▪
Voidaan levittä kosteille ei huokoisille pinnoille▪

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja Bitumipohjainen

Pakkaus 300 ml patruuna, 12 patruunaa per laatikossa

Väri Musta

Käyttöikä Sika BlackSeal®-1  käyttöikä on12  kuukautta valmistuspäivämäärästä, 
edellyttäen että tuote on säilytetty vahingoittumattomassa  avaamatto-
massa alkuperäispakkauksessa, ja varastointiolosuhteet täyttyvät.

Varastointiolosuhteet Sika BlackSeal®-1 on säilytettävä kuivassa suojattuna suoralta auringonva-
lolta +5 °C ja +25 °C välisessä lämpötilassa.

Tiheys ~1.30 kg/l (ISO 1183-1)

Kiintoainepitoisuus ~85 %

TEKNINEN TIETO

Käytönaikainen lämpötila −20 °C -+70 °C

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Valuma < 3 mm (20 mm profiili, 23 °C) (ISO 7390)

Ympäristön lämpötila +5 °C - +40 °C, vähintään 3 °C  kastepisteen yläpuolella.

Alustan lämpötila +5 °C - +40 °C
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Kosketuskuiva noin 15 minuuttia.

TYÖSTÖ OHJEET
ALUSTAN VALMISTELU

Alustan tulee olla puhdas, kuiva, vapaa öljystä ja ras-
vasta, pölytön ja vapaa irtoaineksesta. Maali, sement-
tiliima ja muu tartuntaa heikentevä/huonosti kiinnio-
leva aines on poistettava.

TYÖSTÖ MENETELMÄT / VÄLINEET

Sika BlackSeal®-1 on valmis käytettäväksi.
Aseta patruuna patruunapuristimeen ja levitä Sika 
BlackSeal®-1 saumaan. Varmista että massa tarttuu 
sauman sivuseinämiin ja ilmakupli ei synny. Sika Black-
Seal®-1 massa on työstettävä tiiviisti jotta saavutetaan 
hyvä tartunta sauman sivuille. 
On suositeltava käyttää rajausteippiä kun halutaan 
saavutta tarkkarajaiset saumat. Poista teippi ennen 
massan kovettumista. Tarvittaessa käytä työstönestet-
tä (esim. Sika® Tooling Agent N) sauman tasoittami-
seen. Älä käytä liuotinpohjaisia aineita.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista kaikki työkalut heti käytön jälkeen Colma 
Cleaner tai Sika® TopClean T tuotteilla. Kovettunut 
massa on poistettavissa vain mekaanisesti.

LISÄDOKUMENTTEJÄ
Käyttöturvatedote▪

RAJOITUKSET
Sika BlackSeal®-1 ei ole ylimaalattavissa .▪
Älä käytä Sika BlackSeal®-1 vedenalaisiin saumoihin▪
Älä käytä Sika BlackSeal®-1 lasin tiivistämiseen.▪
Älä käytä Sika BlackSeal®-1 uima-altaan ja sen yhtey-
dessä olevien saumojen tiivistämiseen.

▪

Älä käytä Sika BlackSeal®-1 luonnonkivien kanssa.▪
Älä käytä Sika BlackSeal®-1 suorassa kosketuksessa 
muiden saummassojen ja liimojen kanssa.

▪

PERUSTIEDOT
Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perus-
tuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mit-
tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-
tuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

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

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.

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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