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Tekniset tiedot:
Perusaine
Olomuoto
Kuivumistapa
*Nahkoittuminen (20°C / 65% R.H)
Ominaispaino
Lämpötilankesto kuivuttuaan
Riittoisuus (*)
Työskentelylämpötila
Kuivumisaika (20°C / 60% R.H.)
Diffuusionkestävyys (µ-arvo)
Vastaavan ilmakerroksen paksuus (Sd-arvo)
Murtovenymä (DIN 53504)

Kuituvahvistettu synteettinen dispersio
Tahna
Fyysinen kuivuminen
n. 60min
n. 1,15g/ml
-20°C - 80°C
500-1000g/m², riippuen paksuudesta
5°C - 30°C
n. 24-48h
10241
10,96m
>500% (Amperla Airtight)

Tuotteen tiedot:
Amperla Airtight K on kuituvahvisteinen polymeeritahna joka muodostaa ilma-, ja kosteustiiviin
elastisen kalvon kuivuttuaan. Amperla Airtight on ruiskutettava versio ilman kuituvahvistetta.
Käyttötiedot:
Heti valmis käytettäväksi. Kuituvahvistettu, sopii max. 2mm leveille raoille. Voidaan levittää
myös huokoisille pinnoille. Hyvä tartunta myös hiukan kosteille pinnoille. Kuivuttuaan on
päällemaalattavissa.
Käyttökohteet:
Ilma- ja höyrytiiveyttä vaativiin kohteisiin mm. läpivienteihin, ikkunan karmiliitoksiin, lattia- ja
seinäliitoksiin, seinä- ja kattoliitoksiin. Käytä TKR Tiivistys ja Haitta-aineidenhallinta menetelmää
kaasutiiveyden takaamiseksi.
Amperla Airtight K käytetään pohjusteena ja täyttönä TKR pinnoitteiden alla.
Pinnat:
Käy kaikille huokoisille pinnoilla. Ei sovellu bitumille, lasille, PE, PTFE ja PP-muoveille. Voi
pidentää kuivumisaikaa. Pinnan on oltava puhdas, kuiva, pölytön ja rasvaton. Ei vaadi
esivalmisteluja. Epävarmoissa tilanteissa tarttuvuuskokeen tekeminen on suotavaa.
Saumat:
Liikkumattomat saumat, raot ja tiivistykset max 2mm. Jos saumat yli 2mm asenna päälle TKR
tiivistys ja haitta-aineiden hallinta menetelmä.
Säilyvyys:
Avaamaton pakkaus säilyy vähintään 12 kuukautta varastoituna kuivassa +5°C - +25°C
lämpötilassa.
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Käyttö Amperla Airtight K:
Odota massan lämpötilan tasaantuvan huoneen lämpötilaan. Sekoita ennen käyttöä. Levitä
massa laimentamattomana ja tasaisesti pensselillä halutun paksuiseksi kerrokseksi. Tee
tarvittaessa useita ohuita kerroksia. Kerrosten välinen kuivumisaika noin 1h. Rikkoontunut
Amperla Airtight K pinta voidaan korjata uudella sivelyllä.
Ennen kuivumista työkalut voidaan puhdistaa kostealla liinalla pinnoista ja työkaluista.
HUOM!
Älä Laimenna
Ei sovellu veden alla käytettäväksi
Ei sovellu liikuntasaumoille

Nämä tiedot on esitetty hyvässä uskossa ja niiden uskotaan olevan luotettavia, mutta ne on
tarkoitettu ainoastaan opastukseksi. TKR Marketing Oytä ja sen edustajia ei voida pitää vastuussa
seurauksista, jotka ovat sellaisten henkilöiden aiheuttamia, joiden menettelytavat eivät ole meidän
valvonnassamme tai ovat sen ulkopuolella. On käyttäjän vastuulla päättää tuotteen aineistossamme
mainitusta soveltuvuudesta ja käyttömenetelmistä tai käyttöä edeltävistä valmisteluista, ja lisäksi
käyttäjän velvollisuus on noudattaa ja ottaa käyttöön sellaiset varotoimenpiteet, jotka ovat
suositeltavia henkilökunnan ja omaisuuden suojelemiseksi käytäessä mitä tahansa tuotteistamme.
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