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TEKNINEN ESITE  

 
1. TUOTEKUVAUS  

 

Tuote on elastinen, kaasu- ja vesitiivismassa. 

Tuote perustuu MS polymeeriteknologiaan. 

Tuote on VOC- ja silikonivapaa.  

  

2. KÄYTTÖKOHTEET 

 

Tuote on monipuolinen käytettävyydeltään ja 

soveltuu käytettäväksi sekä uudis- että 

korjauskohteissa. Wodaflex kovettuu 

ilmankosteuden avulla ja soveltuu imukykyisille 

sekä imukyvyttömille alustoille.  

 

Tuotteella voidaan esimerkiksi tiivistää 

rakenneliittymiä ja liikuntasaumoja.  

 

3. TUOTTEEN OMINAISUUDET 

Tuote on elastinen massa.  

- Käyttövalmis, liuotevapaa 

- Vesi- ja ilmatiivis 

- Kemiallisesti kestävä 

- VOC vapaa 

- Pysyvästi elastinen (pakkasella että 

lämpimissä olosuhteissa) 

- Ei tarvitse erillistä pohjustetta betonilla 

 

Materiaaliominaisuudet 

- Värisävy  Harmaa  

(ei standardoitu) 

- Tiheys   1,5 g/cm³  

- Lämpötilakesto  - 40 oC … + 80 oC 

- Elastisuus    > 150 % 

- Imukyky  0  

 

 

 

 

4. KÄYTTÖOHJEET 

Alustan esivalmistelut:  

Käsiteltävän alustan on oltava kiinteä, kuiva ja 

puhdas.    

Asennuslämpötila: 

+ 5 … + 40 0C.  

 

Tuotteen asentaminen: 

Wodaflex Putty asennetaan tasapaksuisena 

kerroksena koko korjattavan sauman 

pituudelta. Asennettaessa tuote 

liikuntasaumaan, on suositeltavaa estää 

massan tartunta sauman pohjaan. Massa 

tulee viimeistellä haluttuun muotoon 

välittömästi asennuksen yhteydessä. 

 

Kuivumisaika:  

Noin 4 tuntia (+20°C, Rh > 65%). 

Kulutuskestävä noin 24h kuluttua asentamisesta 

(+20°C, Rh > 65%).  

  

Ainekulutus: 

Pakkauksella tekee 2,9 metriä 10 x 10 mm 

saumaa. Arvot ovat viitteellisiä.  

 

Toimituspakkaus:  

Pakkauskoko 290 ml. Laatikossa 20 kpl tuotetta.  

5. TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS  

Heti käytön jälkeen mekaanisesti. 

6. TUOTTEEN SOVELTUVUUS 

Tuotteen soveltuvuus kohteeseen tulee 

varmistaa koestamalla ennen varsinaisen työn 

aloittamista. 

7. TYÖSKENTELYOLOSUHTEET 

Työskentelyn aikana käsiteltävän pinnan ja 

ilman lämpötilan on oltava vähintään +5 °C.  
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8. VARASTOINTI JA SÄLYVYYS 

Varastoituna avaamattomissa 

toimituspakkauksissa kuivassa, viileässä, 

tasalämpöisessä tilassa (suojattuna 

kosteudelta, sateelta ja pakkaselta) noin 

12kk.  

9. TYÖTURVALLISUUS  

Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on 

pidettävä poissa lasten ulottuvilta. 

Käyttöturvallisuustiedotteen lähetämme 

pyynnöstä erikseen.  

10. HÄVITTÄMINEN 

EU jäterekisteri: 185/2001 

11. NEUVONTA 

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia. 

Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuoja:  

Insinööritoimisto Sulin Oy 

Puhelin 09 3505 700  

myyntipalvelut@sulinoy.fi 

www.sulinoy.fi 

12. Vastuu 

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin 

vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi 

työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan 

toimitetun tuotteen laatuun. Maahantuojan 

vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon. 


