
sika iska  e iska ata: 
Fogmassa:
Typ: Bitumenbaserad, 1-komponent
Fungicidbehandlad: Nej
Kulör: Svart
Konsistens: Pasta, tixotropisk massa
Densitet: ca 1,0 kg/liter
Hållbarhet: 2 år i oöppnat emballage vid sval och torr förvaring.

Härdad fogmassa:
Beständighet: Temperatur: ca -40°C till +90°C

Väderbeständighet: God

r uktin r ati n: 

g assa ak 
i  i ning  tätning h re arati n av tak a  t tak a  h intä kningar

r ukt eskrivning  använ ning:
ogmassa Tak är en 1-komponent bitumenbaserad lim- och tätningsmassa för takpapp mot takpapp och andra

byggmaterial.

ogmassa Tak används till kantlimning av ny takpapp, till kallimning av takpapp och tätningsmaterial mot t ex.
skorstenar, takfönster samt till reparationer av takpapp.

Bildar en plastisk elastisk limfog, som tål mindre rörelser. Fäster mot tegel, eternit, zink, takpapp, asfalt med mera. 
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Bruksanvisning: 

Förberedelser:

Användningstemperatur:

Applicering:

Härdning:

Efterbehandling:

Rengöring:

Limytorna skall vara rena, torra, fria från släppmedel, fett, damm och andra lösa partiklar. 
Fogmassa Tak kan användas utan primer på de flesta ytor såsom bitumen, sten, aluminium, 
zink, bly, koppar, PVC, gummi mm.

Vid fogning på fuktiga underlag bör fogmassan tryckas ordentligt mot underlaget. 

Då det i praktiken kan förekomma variationer i olika material, bör det alltid utföras tillräckliga 
vidhäftningstest innan arbetet påbörjas – särskilt vid större uppgifter.

Kan appliceras vid temperaturer från +5 °C till +35 °C.

Skär av patronens skruvtopp med en vass kniv. Skär därefter till fogspetsen med ett snett snitt, 
som är något mindre än fogens bredd. Fogmassan appliceras med en hand- eller 
tryckluftspistol. 

Sörj för god luftcirkulation vid användning i stängda utrymmen. 

Klibbfri efter ca ett dygn. Genomhärdar efter 1 - 3 veckor, beroende på temperatur och
fogtjocklek.

Används Fogmassa Tak på utsatta ställen, rekommenderas skydd mot slitage och
mekaniska påverkningar. 

Rengör verktyg med Core Våtservett eller t ex. lacknafta.

Säkerhet: 
Se produktens säkerhetsdatablad.
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