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Tuotekuvaus
QuickSeal on helppokäyttöinen ja liuotteeton vedeneristemassa. Myrkytön ja hajuton MS-polymeeripohjainen
massa reagoi ilmankosteuden vaikutuksesta, muodostaen reagoinnin loputtua yhtenäisen elastisen kalvon. Tuote
on väriltään musta, poiketen muista Icopalin vedeneristysmassoista. Liuotteettomana QuickSeal on paloturvallinen.

Käyttö
QuickSeal-massaa käytetään yksityiskohtien ja ylösnostojen vedeneristykseen. Se soveltuu myös
sadevesikourujen paikkaukseen ja muihin korjaustoimenpiteisiin katoilla. QuickSeal voidaan käyttää hiekka- tai
sirotepintaisille bitumikermeille, sekä kivi-, betoni-, puu- ja metallipinnoille. Tarkemmat soveltuvuus- ja
pintakäsittelyohjeet löytyvät tuoteselosteen lopussa olevasta taulukosta. Tuote sopii kohteisiin, joissa tulta ei voida
käyttää tai vedeneristyksen tekeminen muilla materiaaleilla on hankalaa. Korkean viskositeetin ansiosta QuickSeal
pysyy pystypinnoilla mahdollistaen vesitiiviiden ylösnostojen teon.
Tuotetta voidaan käyttää uudelleen muutamien päivien kuluessa alkuperäisesti avaamisesta, mikäli tuotetta on
säilytetty suljettuna. Alle kolmen vuorokauden ikäiselle pinnalle voidaan levittää uusi kerros ilman erillisiä
toimenpiteitä. Yli kolmen vuorokauden ikäistä pintaa tulee karhentaa mekaanisesti ja aktivoida liuottimella,
esimerkiksi ksyleenillä.

Pakkaus
Tuote on pakattu 4 kg / 2,5 l metalliastiaan. Pahvipakkauksessa tulee mukana vahvikekangas (0,3 x 6 m), sivellin
levitykseen sekä asennusohje.

Varastointi
Säilytettävä kuivassa, suositeltava varastointilämpötila on 5 °C – 25 °C. Tuote ei saa jäätyä. Älä altista tuotetta
kosteudelle, auringonvalolle tai äärimmäisille lämpötiloille. Tarkista tuotteen kunto mikäli valmistuspäivästä on
kulunut yli 12 kk. Varastoinnin aikana pintaan ei saa muodostua kalvoa.

Hävittäminen
Tuote ei sisällä terveydelle haitallisia aineita. Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä.
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Tekniset ominaisuudet nesteenä:

Tiheys (23°C / 50%HR)
Viskositeetti (23°C ja 6,29 s-1)
Kuiva-ainepitoisuus

Arvo
1,40
15 000 ± 5 000
100

Yksikkö
kg/m3
Pa·s
%

Tekniset ominaisuudet kovettuneena:

Kiinnittyminen betoniin (7 vrk)
Kovuus (7 vrk)
Murtovenymä (23°C, 7 vrk)
Murtolujuus (7 vrk)
Lämmönkestävyys
Juurien läpäisevyys

Arvo
> 1,0
25 ± 5
> 500
> 1,5
80
täyttää

Yksikkö
MPa
Shore A
%
N/mm2
°C
-

Testimenetelmä
EN 13596
DIN 53504
DIN 53504
DIN 53504
XP CEN/TS 14416

Kuivamisajat:

Alhaisin asennuslämpötila
Korkein asennuslämpötila
Kalvon muodostuminen (23°C / 50%HR)
Täysin kovettunut (23°C / 50%HR – 2mm vahvuus)
Minimiaika ennen uutta pintakäsittelyä

Arvo
5
35
1
24
2

Yksikkö
°C
°C
h
h
h

