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Bitumipohjainen saumamassa 

Tuotekuvaus Bitumipohjainen yksikomponenttinen saumausmassa 

Käyttö  Piippujen, katon läpivientien jne. liitäntäsaumojen saumauksiin. 

 Reikien ja halkeamien saumaukseen bitumihuopakatoilla 

 Vesikattojen ja kourujen korjauksiin 

Ominaisuudet / Edut  Tarttuu useisiin materiaaleihin kuten betoni, tiili, puu, metalli, bitumikatteet, 
polymeeribitumisen kattohuovat jne. 

 Ei tarvitse primeria. 
 Käyttövalmis ja helppo käsitellä. 
 Voidaan levittää kosteille ei-huokoisille pinnoille. 

Tuote tieto  

muoto  

väri musta 

pakkaus 300 ml patruuna(12 patruunaa per laatikko). 

Varastointi  

Varastointiohjeet / 
Säilyvyys 

12 kuukautta valmistuspäivästä avaamattomissa alkuperäisissä pakkauksissa. 
Kuivassa varastossa +10°C…+25°C lämpötilassa. Suojattava kosteudelta ja 
uringonvalolta. 

Tekninen tieto  

Kemiallinen pohja Bitumipohjainen, kosteuskovettuva 

Tiheys 1.3 kg/l 

Pintakuiva Kosketuskuvia n. 15 min. kuluttua. 

Kovettuminen 1 vrk. n. 2 mm ~ 2 mm 24 tunnin jälkeen (+23°C / 50% r.h.) 
3 vrk  n. 4 mm ~ 4 mm 3 vrk jälkeen (+23°C / 50% r.h.) 

Sallittu liike 5% 

Kuiva-ainepitoisuus 85% 

Valuma < 3 mm 

Lämpötilan kesto -20°C - +70°C (kuivaa lämpöä). 
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Menetelmä tiedot  

Työstö  

Alustan kunto Puhdas ja kuiva, luja, pölytön, rasvaton ja öljytön. Maali, sementtiliima ja muut 
tartuntaa heikentävät aineosat on poistettava. 

Työstö 
Olosuhteet / 
Rajoitukset  

Alustan lämpötila +5°C min. / +40°C max. 

Massa on vaikeampaa levittää alhaisissa lämpötiloissa 

Ympäristön lämpötila +5°C min. / +40°C max. 

Massa on vaikeampaa levittää alhaisissa lämpötiloissa 

Työstö ohjeita  

Työstömenetelmät/ 
työvälineet 

Suojaa sauman reunat suojausteipillä, jotta saadaan suorat siistit saumalinjat. 

Levitä saumausmassa käsi- tai ilmakäyttöisellä saumauspuristimella, välttäen ilman 
sekoittumista massaan. 

Viimeistele sauman pinta lastalla hieman koveraksi. 

Tasoita sauman pinta tarvittaessa käyttämällä puhdasta vettä, johon on sekoitettu 
hieman synteettistä pesuainetta 

Poista suojausteipit vielä kun saumausmassa on pehmeää ja ennen kuin se alkaa 
kovettua. 

Työvälineiden puhdistus Puhdista kaikki välineet välittömästi esim. Sika
® 

Colma Cleaner:llä. Kovettunut 
materiaali voidaan poistaa ainoastaan mekaanisesti. 

Rajoitukset Ei sovellu vedenalaisiin saumauksiin. 

Huomioitavaa Kaikki tekniset mitta-arvot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. 
Käytännössä saadut mittausarvot voivat vaihdella johtuen olosuhteista, jotka eivät 
ole Sikan kontrolloitavissa. 

Paikalliset rajoitukset Tämän tuotteen ohjeistus voi vaihdella johtuen eri maissa noudatettavista paikal-
lisista määräyksistä. Tutustukaa paikalliseen tuotetietoesitteeseen ja siinä 
mainittuihin käyttökohteisiin. 

Terveys ja turvallisuus Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, 
varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin 
materiaaliturvallisuusesite, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, 
toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista. 

Käyttäjän vastuu 
Nämä neuvot ja ohjeet on annettu käyttäjän opastukseksi sitoumuksetta eivätkä ne vapauta 
käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Kaikki tieto, ja 
erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen sekä loppukäyttöön, on 
annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen 
tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu 
normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. 

Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa 
työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta koskien tuotteen 
myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta 
ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. 
Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -
tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. 

Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa 
noudatetaan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän on aina 
tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, 
jonka toimitamme pyydettäessä. 
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 Oy Sika Finland Ab 

PL 49,  
Koskelontie 23 C 
02921 Espoo 

 

 

 

Puhelin +358 9 511 431                                
Telefax +358 9 511 433 00 
www.sika.fi 


