
PRODUKTDATABLAD
Sika BlackSeal®-1
BITUMENBASERAD 1-KOMPONENT TÄTNINGSMASSA.

PRODUKTBESKRIVNING
Sika BlackSeal®-1 är en 1-komponent bitumenbaserad
tätningsmassa med god vidhäftning mot de flesta
förekommande byggmaterial.

ANVÄNDNING
Tätning vid skorstenar, takfönster mm. Tätar sprickor
och hål i takpapp. Tätning i hängrännor.

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Fäster på många typer av underlag såsom betong,
murverk, trä, metall, bitumenbeläggningar, takpapp
mm.

▪

Primerfri på de flesta förekommande byggmaterial
(gör förprov).

▪

Färdig att använda, lätt att hantera.▪
Kan påföras på lätt fuktiga ytor.▪

PRODUKTINFORMATION
Kemisk bas Bitumen

Förpackning 300 ml patron. 12 patroner per kartong.

Färg Svart

Hållbarhet Kan lagras i minst 12 månader.

Lagringsförhållanden Lagras i skydd från solljus och vid temperaturer mellan +10ºC och +25ºC.

Densitet ~1,30 kg/l (ISO 1183-1)

Torrhalt ~85%

TEKNISK INFORMATION
Brukstemperatur -20°C till +70°C
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APPLICERINGSINFORMATION
Sättning < 3 mm (20 mm profil, +23°C) (ISO 7390)

Omgivande lufttemperatur +5°C till +40°C, min. 3°C över daggpunkt

Underlagets temperatur +5°C till +40°C

Klibbfri tid Efter ca. 15 minuter

APPLICERINGSINSTRUKTIONER
FÖRBEREDELSER AV UNDERLAGET

Underlaget skall vara rent och fritt från fett, olja,
cementhud och lösa partiklar.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

För att säkerställa jämna fogkanter kan fogen maskar
med tejp. Påför tätningsmassan med fogpistol. Glätta
om nödvändigt med svag tvållösning. Avlägsna
maskeringen medan massan är mjuk. Tätningsmassan
kan vara svår att applicera vid låga temperaturer.

RENGÖRING AV VERKTYG

Verktyg rengörs omedelbart med etanol eller
industribensin. Härdat material kan endast avlägsnas
mekaniskt.

ÖVRIGA DOKUMENT
Säkerhetsdatablad▪

BEGRÄNSNINGAR
Sika BlackSeal®-1 kan ej övermålas.▪
Använd inte Sika BlackSeal®-1 för fogar under vatten▪
Använd inte Sika BlackSeal®-1 som glas tätning.▪
Använd inte Sika BlackSeal®-1 för att foga i och
omkring simbassänger.

▪

Använd inte Sika BlackSeal®-1 på natursten.▪
Använd inte Sika BlackSeal®-1 i närkontakt med
andra fogmassor.

▪

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA
Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad
baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data
kan variera beroende på omständigheter utanför vår
kontroll.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR
Observera att på grund av lokala föreskrifter kan
produktens prestanda variera från land till land.
Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för
exakt beskrivning av tillämpningsområden.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET
För information och råd om säker hantering, lagring
och bortskaffande av kemiska produkter ska
användarna hänvisa till till det senaste
säkerhetsdatabladet (SDB) som innehåller fysiska,
ekologiska, toxikologiska och andra
säkerhetsrelaterade uppgifter.

LAGSTIFTNING
Informationen och i synnerhet rekommendationerna
avseende applikation och slutanvändning av
Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas
nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när
dessa lagras, hanteras och används under normala
förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan
differenserna i material, underlag och den aktuella
platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad
gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst
ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något
rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken
härledas från denna information eller från någon
skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande
produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid
användningen även tas till tredje mans ägande och
andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras
under förutsättningen av att Sikas aktuella
försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande.
Användaren skall alltid använda sig av den senaste
utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad,
vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan
www.sika.se.
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Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se

Produktdatablad
Sika BlackSeal®-1
Maj 2019, Version 01.02
020511080000000011

3 / 3


