
Silaanimod. polymeeri
Kirkas, valk. ja harmaa
Korkea
Eritt. korkea
300%

1,1 N/mm2

4 mm /vrk

2,1 N/mm2

< 6 % 
40 Shore A
45
Ei ole
n. 10 min.
Rajoittamaton
1,44
+5°C - +40°C
-40°C - +90°C

P580 Bond & Seal on erittäin luja ja joustava polymeeriliima ja korkealaatuinen tiivistysmassa. 
Pysyvien saumojen liimaukseen, tiivistämiseen ja saumaukseen useimmille materiaaleille. Väritön, 
valkoinen tai harmaa sauma. Kosteuskovettuva, UV-säteilyä kestävä ja vanhenemista torjuva. Yli-
maalattavissa ja pysyy joustavana koko käyttöiän ajan. Myrkytön ja hajuton, ympäristöystävällinen 
ja helppokäyttöinen.

P580 
BOND & SEAL / LIIIMA- JA TIIVISTYSMASSA

KÄYTTÖKOHTEET
P580 Bond & Seal tarttuu hyvin useimpiin materiaaleihin:
Kaikki metallit . betoni . sementti . lasi . lasikuitu . keraamit . laatat . 
maalipinnat . PVC . kivi . tekstiilit . puu
Korvaa useimmissa tapauksissa: Akryyliliima . butyylitiivistemassa . 
ikkunakitti . rakennusliima . asennusliima . saumausmassa . si-
likonitiivistemassat . PU-saumausmassat . puuliima . jne.

OMINAISUUDET
• Sisä- ja ulkokäyttöön
• Tarttuu useimpiin materiaaleihin, myös märkiin pintoihin ja veden 
alla
• Tärinää ja ääntä vaimentava ja joustava koko käyttöiän ajan
• Erinomainen kemikaalien, homeen ja bakteerien kestävyys
• Vahva liima, joka ei valu eikä kutistu
• Ei aiheuta korroosiota eikä syövytä metalleja
• Ylimaalattavissa useimmilla maaleilla ja lakoilla
• Ei vahingoita peilien takaosaa eikä sulata polystyreeniä
• UV-stabiili ja hyvin vanhenemista kestävä
• Voi jäätyä ja sulaa toistuvasti ominaisuuksien kärsimättä
• Ei värjää luonnonkiveä, marmoria, liuskekiveä, graniittia jne.
• Myrkytön ja hajuton, ei sisällä silikoneja, ftalaatteja, isosyanaat-
teja, happoja ja on täysin liuotinvapaa

OHJE
1. Pinnat on puhdistettava rasvasta, pölystä tai muista epäpuhtauk-
sista. Käytä puhdistukseen mieluiten P7063 Cleaneriä.
2. Levitä ja tasoita tarvittaessa sauma lastalla tai vastaavalla, joka 
kastetaan veteen, jossa on hiukan pesuainetta
3. Ylimääräinen liima poistetaan P7063 Cleanerillä
4. Anna tuotteen kovettua

Kemiall. perusaine
Väri
Lujuus
Viskositeetti
Murtovenymä
(ASTM D412)
Murtomoduuli
ISO 8339 - DIN 53504 S2
Kovettumisnopeus  
23°C, ilmankost. 50%
Vetolujuus 100%
Kutistuminen DIN 52451 
Kovuus(DIN 53505)
Palautuvuus
Värjäys
Pölykuiva
Raon täyttökyky
Tiheys
Käyttölämpötila
Lämpötila-alue

TEKNISET TIEDOT

P580

TURVALLISUUSOHJEET:   Tällä valmisteella ja siihen tavallisesti yhdistettävillä lisämateriaaleilla voi olla haitallisia terveysvaikutuksia alkaen vähäisestä ihoärsytyksestä aina vakaviin järjestelmävaikutuksiin.  Mitään näistä materiaa-
leista ei saa käyttää, säilyttää tai kuljettaa käsiteltäväksi noudattamatta tämän valmisteen ja muiden käytettävien valmisteiden käyttöturvallisuustiedotteessa (KTT) esitettyjä varotoimia ja suosituksia. Tämä koskee kaikkia henkilöitä, jot-
ka työskentelevät valmisteen kanssa. Takuu: Kaikki Payback AB:lta ostetut tai sen toimittamat tuotteet ovat ilmoitettujen ehtojen alaisia. Payback AB takaa vain, että tämä tuote täyttää tässä tai muissa julkaisuissa määritellyt erityisvaati-
mukset. Kaikki muut Payback AB:n antamat tiedot ovat harkittuja, mutta niitä koskee nimenomainen edellytys, että asiakkaan on itse arvioitava ja määritettävä tuotteen soveltuvuus tiettyyn tarkoitukseen. Payback ei anna mitään muuta takuuta, 
ei nimenomaista tai epäsuoraa – mukaan lukien muut tiedot, jotka on koottu ja perustuvat niihin tai ovat tulosta niiden käytöstä – tuotteen myyntikelpoisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai että tällaisen tiedon tai tuotteen käyttö ei riko mitään patenttia.

TUOTETIEDOT

safe

YMPÄRISTÖ- JA KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN
Tuotetta ei ole luokiteltu haitalliseksi ympä-
ristölle ja käyttäjille. Ei CLP-luokiteltu,
katso käyttöturvallisuustiedote.

SÄILYTYS
+5 °C – +25 °C, mieluiten kuivassa, viileässä ja 
suojassa auringonpaisteelta.

PAKKAUS
P580 300 g kittipatruuna.
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Toimittaja:
Payback Suomi, Kutalantie 2, 13210 Hämeenlinna
Tel: +358 103180130, suomi@payback.fi


