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Supermastic®-3

Supermastic -3
®

Plastisk fogmassa
HusAMA 83, grupp 53, typ 531 ISO 11600 klass 12,5 P
Användning

Construction

Beskrivning

1-komponent, plastisk skinnbildande fogmassa, baserad på polymeriserande oljor.
Den har god vidhäftning mot betong, tegel, puts, trä, sten, klinker, metall, glas mm
och behöver ingen förstrykning med primer. Supermastic®-3 missfärgar inte omgivande material och kan övermålas med de flesta vanliga färger.

Förprov rekommenderas!
Användning
Fördelar

Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.
Används för tätning av fogar som sedan täcks över med trä-, plast-, metalllister eller dylikt runt dörrar, fönster, vägg och balkongpartier, under nock &
takpannor - samt vid olika typer av plåt och ventilationsarbeten.
 Lättsprutad mjuk pasta
 1-komponent
 Övermålningsbar

Produktdata
Färg
Lagring
Hållbarhet
Förpackning

Vit
12 månader i obruten originalförpackning. Kan lagras i kyla men förvaras i
rumstemperatur före användning.
12 månader
Låda om 12 st 600 ml påsar

Tekniska Data
Densitet (vid +20°C)
Appliceringstemperatur
Temperaturbeständighet
Torrhalt
Övermålningsbar

1,7-1,8
+5ºC till +40ºC
-20ºC till +75ºC
98%
48 tim

Utförande
Allmänt
Fogdimensionering
Enligt HusAMA

Applicera Supermastic®-3 med Sika hand-, tryckluft- eller batteridriven fogpistol.

Underlag

Fogsidorna skall vara torra, rena och fria från olja, fett och lösa partiklar. Metallytor
avfettas och löst sittande färg, rost och oxider slipas bort.

Bredd (mm)
8-12
13-20
21-25

Mittdjup (mm)
7-10
9-12
11-14

Fogdimensionering:
Enligt HusAMA. Se även tekniska data.
Bottning:
Använd SikaBottningslist som har slutna celler och ej absorberar vatten. Listen skall
vara 20% tjockare än fogens bredd. Använd ett trubbigt verktyg vid montering så att
listens ytskikt inte skadas.
Primning:
Ingen primning behövs

Applicering
Rengöring av verktyg
Appliceringsmetod

Rengör verktyg och ta bort fläckar och spill med ColmaRengöring, lacknafta e d.
Applicera Supermastic®-3 med Sika hand-, tryckluft- eller batteridriven fogpistol.
Pressa fogmassan mot underlaget, så att inga luftfickor uppstår. Avjämna direkt
efter applicering med gummispackel eller Sika fogpinne, fuktmättad med tvålvatten.
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Hälsa & Miljö
Se separat säkerhetsdatablad.

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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Hälsa & Miljö

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga
Sverige

Tel. +46 8 621 89 00
Fax +46 8 621 89 89
www.sika.se
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