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PENOSIL Premium Acrylic Sealant 
 
 
Yksiosainen plastoelastinen akryyliemulsioon perustuva tiiviste. Tiivistettä käytetään pääasiassa 
sisä- ja ulkotiloissa seinämien halkeamien sekä saumojen tiivistämiseen muilla kuin huokoisilla 
pinnoilla, esimerkiksi betoni-, kipsi-, sementti- tiili- ja puupinoilla ennen maalaamista. Ei 
suositella käytettäväksi jatkuvasti vedelle altistuvissa liitoksissa. 
Tiiviste muodostaa joustavan liitoksen, joka voidaan maalata alkydi- ja lateksipohjaisilla 
maaleilla, kiinnittyy hyvin useimpiin materiaaleihin ja on kosteudenkestävä viiden tunnin kuluttua 
levittämisestä. 
 
Käyttö 
Seinien ja ikkunalautojen halkeamat 
Kipsilevyjen ja betonilevyjen saumat 
Pienemmät kipsilevypinnat ennen maalausta 
Ikkuna- ja ovikehysten saumaus 
Kevytbetonisaumat 
 
Tiedot 
Väri: valkoinen  
Kalvomainen pinta 15–35 minuutissa 
Kovetusaika 2 – 3 mm/24h 
Paino  (23 °C) 1,60 g/cm 3 

Kutistuminen < 10 % 
Elastisuus ± 10 % 
Kiinteä osuus 85 % 
Lämpötilansieto -30°C -  +75°C 
Levityslämpötila +5°C - + 30 °C 
Sietää hyvin UV -säteilyä 
 
Pakkauskoot 
310 ml patruuna, 600 ml "putkilo". 
 
Säilytys 
Säilyy 12 kuukauden ajan valmistuspäivämäärästä lukien, säilytetään alkuperäisessä 
pakkauksessa kuivassa paikassa 0 - 25 °C lämpötilas sa. Jäätymistä ja yli +25 °C lämpötiloja on 
vältettävä. 
Kestää lyhytaikaisen jäätymisen, korkeintaan 10 päivää yli -18 °C lämpötilassa. 
Kestää jäätymistä ja sulamista seitsemän kertaa -18 ja +23 °C välisissä lämpötiloissa, yksi 
jäätymis- ja sulamiskerta kestää 48 tuntia 
(24 tuntia -18 °C lämpötilassa ja 24 tuntia +23 °C lämpötilassa). 
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PENOSIL Premium Acrylic Sealant 
 
Ohjeet 
Puhdista liitettävät osat rasvasta, öljystä, bitumista, pölystä ja jäästä. 
Huokoiset pinnat kannattaa käsitellä akryyliliuoksella (1 osa akryyliä ja kaksi osaa vettä) ennen 
tiivisteen levittämistä. 
Suurin suositeltu liitäntäetäisyys 25x20 mm. 
 
Ohjeita käyttöä varten 
Kovettumaton tiiviste voidaan poistaa vedellä. Kovettunut tiiviste voidaan poistaa ainoastaan  
mekaanisesti. 
Voidaan maalata 1 - 24 tunnin kuluttua levittämisestä. 
Pintojen ja käytettävien maalien yhteensopivuus kannattaa testata ennen käyttöä. 
Liikkuvien saumojen maalaamista ei suositella 
 
Turvallisuus 
Kovettumaton tuote voi ärsyttää silmiä ja hengityselimiä. Aineen joutumista suuhun on 
vältettävä. Mikäli aineitta joutuu silmiin, huuhtele silmät vedellä välittömästi ja hakeudu 
lääkärinhoitoon. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 
 


