
Tekniset tiedot

PATTEX PROFESSIONAL SAUMAVAAHTO
WHITETEQ

ALL SEASON

TUOTETYYPPI

1-komponenttinen pistoolikäyttöinen eristys-ja saumavaahto

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Pattex WHITETEQ PRO All Season on valkoinen uuden
sukupolven PU-saumaeriste, joka pohjautuu puhdistettuihin ja
tiivistettyihin ainesosiin. Puhdistamiseen käytetty WHITETEQ-
teknologia antaa WHITETEQ-saumaeristeelle sen
tunnusomaisen valkoisen värin, tiiviin solurakenteen ja
paremman UV-säteilyn kestävyyden.

Ainutlaatuisen QUATTRO- 4x tiiviimmän rakenteen ansiosta
kovettunut saumavaahto eristää erittäin hyvin lämpöä (jopa
0,030 W/mK) ja vaimentaa tehokkaasti ääntä (63 dB).
WHITETEQ-teknologia tarjoaa myös matalan
kovettumispaineen ja 25 prosentin joustavuus takaa
tehokkaan ja pitkäkestoisen lämpöeristyksen, sillä se
kompensoi esimerkiksi lämpölaajenemisesta johtuvaa
sauman liikkumista. Tuote on täydellinen valinta vaativiin
eristystöihin sen avointen ja suljettujen solujen täydellisen
suhteen ja mekaanisen lujuuden ansiosta.

Pattex WHITETEQ PRO All Season saumavaahto on erittäin
pitkäikäinen eriste, ja sillä on jopa 10 kertaa korkeampi UV-
säteilyn kestävyys. Saumaeriste tarttuu hyvin useimpiin
rakennusmateriaaleihin kuten puuhun, betoniin, kiveen ja
metalliin. Tuote on helppokäyttöinen ja annosteltavissa
perinteisellä saumapistoolilla. Käytä valmistajan testaamaa ja
hyväksymää saumapistoolia parhaan käyttökokemuksen
saavuttamiseksi. Työskentelyolosuhteet (lämpötila,
ilmankosteus, tila laajenemiselle jne.) vaikuttavat
saumaeristeen riittoisuuteen. Alle 0 °C:n lämpötilassa
saumaeriste laajenee vähemmän ja kovettuu hitaammin.
Tuote ei sisällä CFC-ponneaineita.

KÄYTTÖKOHTEET

 Ikkunankarmien eristäminen
 Ovenkarmien eristäminen
 Reikien täyttäminen
 Aukkojen tiivistäminen kattorakenteissa ja

eristemateriaaleissa
 Äänieristettyjen pintojen muodostaminen
 Kolojen täyttäminen putkien ympärillä
 Kattotiilien ja seinälevyjen kiinnittäminen

PAKKAUSKOKO

750/1000 ml

KÄYTTÖOHJEET

Alustan valmistelu

Alustan on oltava kiinteä ja puhdas, eikä sillä saa olla
tarttuvuutta heikentäviä aineita. Suihkuta huokoisille pinnoille
(tiilille, betonille, kalkkikivelle jne.) vettä ennen
saumavaahdon annostelua, jotta se kovettuu täysin ja
tasaisesti. Matalissa lämpötiloissa on huolehdittava siitä, että
pinnoilla oleva vesi ei pääse jäätymään. Suojaa ympäröivät
alueet teipillä. Pinnat saavat olla kosteita, mutta eivät
huurteessa tai jäässä.

Käyttölämpötila:

 Käyttölämpötila: –10 °C – +35 °C.
 Pullon lämpötila: +5 °C – +25 °C. Pullon

säilyttämistä huoneenlämmössä vähintään 12
tunnin ajan suositellaan. Patruunan etupuolella
oleva WhiteTeq-lämpötilanilmaisin: Patruuna on
liian kylmä käyttöä varten, jos OK:n päällä on rasti.
Anna patruunan lämmetä lämpimässä tilassa tai
vedessä. Ravista pulloa 15 sekunnin ajan ja
tarkista lämpötila uudelleen.

Pistoolikäyttöinen saumavaahto

Erinomaiset lämmön- ja ääneneristysominaisuudet

Matala laajenemispaine

Hyvä joustavuus

Ympärivuotiseen käyttöön

M1-luokiteltu
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Käyttö:

 Ravista pulloa voimakkaasti ennen käyttöä (15–20
kertaa).

 Kierrä pistooli tiukasti kiinni pulloon.
 Pidä pullo aina ylösalaisin, kun käytät pistoolia.

Voit säätää saumavaahdon ulostuloa pistoolin
liipaisimen avulla.

 Annostele saumavaahtoa vain vähän kerrallaan.
Ravista säännöllisesti käytön aikana.

 Emme suosittele pullon irrottamista
saumapistoolista ennen kuin se on täysin tyhjä.

 Ennen kuin vaihdat uuden pullon, muista ravistaa
sitä ensin voimakkaasti.

 Irrota tyhjä pullo ja vaihda sen tilalle heti uusi, jotta
pistooliin ei pääse ilmaa.

 Jos et halua vaihtaa pulloa, poista saumavaahto
pistoolista Pattex PU- Cleaner puhdistusaineella.
Kovettunut saumavaahto voidaan poistaa vain
mekaanisesti.

HUOMIO! Korkeammasta UV-säteilyn kestävyydestä
huolimatta kovettuneen PU-saumaeristeen suojaamista UV-
säteilyltä suositellaan täyden eristystehokkuuden
säilyttämiseksi. Suojaaminen voi tapahtua maalaamalla tai
levittämällä pinnalle tiiviste-, kipsi-, laasti- tai muu peittävä
kerros.

Rajoitukset

Ympäristön lämpötila ja ilman suhteellinen kosteus
vaikuttavat sauman suurimpaan mahdolliseen leveyteen.

Kuivissa olosuhteissa (esim. talvella tai tiloissa, joissa on
keskuslämmitys) paras rakenne ja parhaat ominaisuudet
saavutetaan annostelemalla saumavaahto aukkoihin tai
saumoihin kerroksittain pieninä palkoina (paksuudeltaan 3–4
cm) ja kostuttamalla pintaa hieman jokaisen kerroksen välillä.

Erittäin kuivissa olosuhteissa (esim. matalissa lämpötiloissa
tai lämmitetyissä tiloissa) saumavaahto voi haurastua heti
kovettumisen jälkeen. Tämä on väliaikaista ja häviää jonkin
ajan kuluttua tai saumavaahdon lämmetessä. Kun
saumavaahto on saavuttanut joustavuutensa, se ei haurastu
enää matalissakaan lämpötiloissa.

SÄILYVYYS,  SÄILYTYS JA KÄSITTELY

Säilyvyysaika: 15 kuukautta. Pitkän säilyvyysajan
takaamiseksi säilytystä yli +25 °C:n ja alle +5 °C:n
lämpötilassa on vältettävä (lyhyt säilytys enintään –20 °C:n
lämpötilassa sallitaan). Patruunan säilyttämistä venttiili
ylöspäin suositellaan. Pullo on suojattava siten, että se ei
pääse pyörimään tai tyhjenemään vahingossa. Kuljettaminen
henkilöautolla: älä kuljeta pulloa matkustamossa, vaan laita
se kankaaseen kiedottuna takakonttiin.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys n. 20-22 kg/m3

TM 1002:2014
Kosketuskuiva

7–9 min
TM 1014:2013

Leikattavuus
     35 min

TM 1005:2013
Kovettumispaine

n. 3 kPa
TM 1009:2013
Jälkilaajeneminen 60-130% (+23°C)

35-75% (+35°C)
HENK-PU-14.1
Dimensiostabiliteetti

< +/- 5 %
TM 1004:2013
Sauman enimmäisleveys 5 cm

TM 1006:2013
Testausolosuhteet: –10 °C,
+5°C,+35°C

Leikkauslujuus
50 kPa

TM 1012:2015
Puristuslujuus 10%      15 kPa
TM 1011:2013
Sauman liike: >25%
TM 1013:2013

Paloluokka
F

EN 13501
Veden absorptio 24 h

 0,11 kg/m2

EN 1609
Veden absorptio 28 vrk

enint. 10 %
EN 12087
Äänenvaimennus

63 dB (2cm joint)
EN ISO 10140

Pullon riittoisuus
750/1000 ml: enint. 31 L

Kovettuneen saumavaahdon lämmönkesto:
–40 °C – +80 °C, lyhyen aikaa enintään +100 °C
Kovettuneen saumavaahdon lämmönjohtavuus (DIN EN
12667:2001):
0,0303 W/mK (+10 °C)

Kaikki mittaukset koskevat normaalia ilmastoa (+23 ± 2 °C | RH 50 ± 5 %) ellei toisin
ilmoiteta.

Katso turvallisuusmääräykset ja hävittämisohjeet tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta

Henkel Norden OY
Äyritie 12A, 01510 VANTAA. Puh. +358 20 122 311.
www.henkel.fi

Henkel käyttää FEICAn hyväksymiä testimenetelmiä vertailukelpoisten ja toistettavien testitulosten saamiseksi, mikä takaa asiakkaille tarkat tiedot tuotteen suorituskyvystä.
Lisätietoa FEICA OCF -testimenetelmistä: http://www.feica.com/our-industry/pu-foam-technology- ocf. FEICA on monikansallinen järjestö, joka edustaa eurooppalaista liima- ja
tiivisteteollisuutta mukaan lukien 1-komponenttisten saumavaahtoiden valmistajia. Lisätiedot: www.feica.eu


