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AIRSTOP tetningsmasse SPRINT

For å garantere at husets skall er luft- og vindtett, må folier eller platematerialer tettes permanent ved over-
lappinger, fuger, tilslutninger og gjennomføringer. AIRSTOP tetningsmassen „SPRINT“ er en klebende tetnings-
masse for varig elastisk og lufttett tetting av fuger, tilslutninger av bygningsdeler og skjøtoverlappinger ved 
montasjebygg (unntatt svømmehaller).

Beholder

Innhold

Innhold pr. pakke / stykk

Sammensetning                                                                    modifiserte akrylat-polymerdispersjoner

Filmegenskap varig elastisk, selvklebende

Farge beige

Tetthet

Temperaturbestandighet

Anvendelsestemperatur

Herdetid     dager (alt etter materialenes)

Lagring                                         tørt, ingen direkte 

Kan lagres uåpnet i       måneder, uåpnet, originalemballasje 

FÅS I FØLGENDE DIMENSJONER

PRODUKTDATA

BRUKSOMRÅDE

• for tetting av over-lappinger, fuger og 
tilslutninger av folier og platemateri-
aler

FORDELER

• høy klebeevne rett etter at foliene er 
limt sammen

• kleber på et vidt spekter av materia-
ler (tre, stein, betong, puss, forskjel-
lige metaller)

• tåler frost ned til -30 °C og anvendes 
fra -5 °C og oppover

• ingen forbehandling med primer nød-
vendig

• områder hvor limet har løsnet, kan 
limes igjen på grunn av tetningsmas-
sens selvklebende egenskaper

• foliene får rask sin fulle funksjon
• anvendelse uten klemlister
• siger ikke 

INFO :
+43 6216 / 4108
WWW.ISOCELL.COM

Patron Pølse



 

BESKRIVELSE
Varig elastisk, selvklebende akrylat-polymerdispersjon.

KLEBEEVNE
AIRSTOP tetningsmassen SPRINT overtar tettingsfunksjonen, men ikke funksjonen til en kraftsluttende forbin-
delse. Dampbremser og andre folier må alltid (mekanisk) sikres med stifter, lekter eller lign.

LIMINGSTEKNIKK
Alt etter hvor jevnt underlaget er, påføres en 4 - 8 mm tykk sammenhengende pølse på den tørre, støv- og 
fettfrie klebeflaten til dampbremsen/-sperren eller byggematerialet. Deretter legges folien på med en avlast-
ningsløkke for strekkavlastning og fikseres ved lett press (pølsen må ikke presses flat, den skal være > 1 mm 
tykk). Tetningsmassen må ikke strekkbelastes før den er helt tørr.

Byggematerialet må ha tilstrekkelig sugeevne for at gjennomherding og derved klebetetningsmassens funks-
jon er garantert. Har byggematerialene økt fuktighet før gjennomherdingen av limet, må materialene i det 
enkelte tilfellet forberedes på egnet måte (f.eks. ved oppvarming, tørking av limflaten/limet på forhånd). 
Innendørs må det sørges for tilstrekkelig luftning for at en økt kondensdannelse ikke forhindrer at limet 
gjennomherdes.

For å lime på ikke sugende underlag som betongdragere, platekledninger, keramiske fliser eller materialer 
med økt materialfuktighet må det brukes en metode med kontaktlim. Ved dette påføres tetningsmassen 
det respektive byggematerialet og folien. Etter en viss tørking (16-20 t) forbindes folien med kontaktlim-
metoden. Vi gjør oppmerksom på at også byggematerialet må oppfylle de ovennevnte parametre hvis det 
anvendes dampdiffusjonsåpne folier.

På grunn av den selvklebende egenskapen til tetningsmassen kan områder hvor limet har løsnet, limes igjen. 
Når det limes utendørs, må det sørges for at en intensiv belastning med fuktighet f.eks. ved langvarig regn, 
fuktighet som renner ned, er utelukket. Vedvarende forhøyet luftfuktighet, f.eks. i svømmehall eller andre 
våtromsområder må unngås. Videre må det treffes egnede tiltak som utelukker påvirkning av varig fuktighet 
på den herdede limtetningsmassen. Forutsetning for optimal liming på byggematerialene er en materialover-
flate som er så tørr og støvfri som mulig.

FJERNING AV TETNINGSMASSEN
Våt: rengjør med vann; ferdig herdet: legg en klut godt fuktet med limfjerner på området og la det virke. 
Deretter kan tetningsmassen tørkes bort.

AVHENDING
Må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme i avløpssystemet.

RETNINGSLINJER FOR BRUK
AIRSTOP tetningsmasse Sprint
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+43 6216 / 4108
WWW.ISOCELL.COM


