Beskrivning
Fiberarmerat och gummiförstärkt asfaltspackel med tillsatser
som ger vidhäftning även på fuktiga ytor (t.ex. vid akuta
lagningar i regnväder). Bildar en elastisk och tät fog som är
mycket motståndskraftig mot alla vädertyper.

Kulör
Svart S 9000-N

Förpackning
300 ml patron (12 st/kartong)
1 liter burk

Beredning
• Ytorna bör om möjligt vara torra.
• Löst sittande material, smuts, snö och is avlägsnas på
lämpligt sätt.
• Kan vid behov spädas något med lacknafta.

Applicering
• Massan påföres med patron, spackel eller roller i skikt om
min. 3 mm tjocklek.
• Skorstens- och vindskiveplåtsanslutningar; applicera ett 3
mm tjockt skikt 100 - 200 mm ut på taket och 25 - 50 mm
ut på plåten.
• Sprickor och hål, applicera ett min. 6mm tjockt skikt och
50 mm utanför skadan.
• Stora skador kan behöva extra armering av t.ex
glasﬁberduk som ”inbakas” i massan.
• Massan kan användas för nödreparationer på våta ytor,
dock bör om möjligt allt stående vatten borttagas innan
massan påföres. För att få bort ev. restvatten kan man
trycka fast massan, (så att vattnet trängs undan) med en
fogpinne, spackel e.dyl.

Rengöring
Lacknafta.

Skyddsföreskrifter
Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet
påbörjas.

Leverans
Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring
031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

OS200
Tak- & Grundfog
Fiberarmerad

Användningsområde
Underhåll och reparation av takpapp,
asfalt- och tjärytor, plåt, skiffer, tegel och
betong. Nödreparationer, läckor även där
underlaget är vått. Tätning och lagning
under mark t.ex vid rörgenomföringar och
sprickor i grundmurar, kompletterande
tätning av ”platonmattor” mot grund etc.
Reparationer och underhåll av träbåtar,
underreden på bilar, bussar mm.

Utmärkande egenskaper
• Mycket god vidhäftning, även mot
våta ytor
• Förstärkt med ﬁbrer
• Primerfri
• Lättapplicerad
• Vattentät

OS200
Tak- & Grundfog Fiberarmerad
Teknisk information

Åtgång
Kemikaliebeständighet

Produktrådgivning
tremco illbrucks produktspecialister ger dig
gärna råd innan arbete påbörjas.

Ca 0,98 ± 0.2
70 ± 2%
40ºC
2B
Skinnbildning inom 48 timmar. Torkar på ca 1 vecka, dock kvarstår ett visst klibb
+15ºC till +40ºC
Nej
Torrt vid +5°C till +40°C
Patron 300 ml 1 år oöppnad
1 liters burk 2 år oöppnad
Vid normal påföring 1 liter till ca 0,2m²
Tål ej lösningsmedel
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Densitet
Torrhalt
Flampunkt
Brandklass
Torktid
Användningstemperatur
Övermålningsbarhet
Lagring
Lagringstid

