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Beskrivning:
Lösningsmedelsbaserat �xotropiskt lim och tätningsmedel. 
Formulerat med bitumen, utvalda elastomerhartser och speciella 
�llsatser.

Fördelar:
- Applicerbart kallt.
- Färdig a� använda ur burk och lä� a� applicera.
- Hög flexibilitet och motstånd.
- Va�entät direkt.
- Lämplig även för våta ytor.
- Beständig mot UV-strålar och atmosfäriska påverkningar.
- Snabb och säker vidhä�ning.
- Beständig mot höga och låga temperaturer.

Användning:
 - Tiger Tä� är redo a� användas. Applicera med spackelspade eller, 
om den är förpackad i patroner, med specifika pistoler.
- För a� ta bort svullnad på gamla bitumenmembran, skär och 
limma de fyra lapparna under och framför allt det berörda 
området.
- Använd vanliga synte�ska eller nitrösa spädningsmedel för a� 
rengöra verktygen.
Förbrukning:
I genomsni�, använt som lim, ca. 0,8 kg/m². Produkten har en 
kapacitet (med en 280 ml patron, med en 5 mm näbböppning) på 
cirka 9,5 linjära meter.
Varning:
 - Använd inte inomhus eller i icke-ven�lerade utrymmen.
- Blanda inte med va�en eller murbruk.
- Produkten är brandfarlig.
- Förvara all�d produkten i sluten behållare vid temperaturer över 
+5°C.
-Utsä� inte för värmekällor, öppen låga eller andra 
antändningskällor.
- Följ informa�onen på säkerhetsdatabladet.
- Läs informa�onen som rapporteras i slutet av de�a datablad.

Förpackning:
Metallhinkar på 5 kg.

Applika�on:
Lämplig för diverse ytor som bitumen, betong, trä, metall, glas och 
plast.
Dess huvudsakliga sy�en är:
- limning av bitumenbaserade takshingel
- tätning av skorstenar, takfönster, fogar, TPE-lu�are, beslag och 
antenner.
- limning av överlappande delar av bitumen-polymermembran och 
ver�kala delar av taket.
- reparera skadade bitumenmembran.
- täta fogar direkt e�er applicering.
- limning av polyuretanbaserade isoleringsskivor (gäller ej på 
polystyrenbaserad isolerskiva).

Ytbehandling:
- Innan applicering ska ytan vara fri från lösa delar, löst skräp eller 
icke-vidhä�ande delar, beläggningar, rost, pulver, avväpnande oljor. 
Rengör noggrant ytorna innan applicering och se �ll så a� det är 
torrt. Applicera inte om det förutses dåligt väder, vilket kan nega�vt 
påverka produktens torkning.
- Applicera mellan 0°C och +35°C; undvik extremt varma eller kalla 
förhållanden under appliceringen och tork�den.

Tätmassan som biter - även på fuk�ga, blöta och kalla underlag

PRODUKTBLAD
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Tätpasta

Svart

1133

(1,36÷1,44) kg/L

30 min

12 -36 �m (vid 2mm tjocklek)

Med lackna�a

Burkar om 5 liter

Trögflytande

24 månader

15.000±3.000

~ 30 min *

>+30

(85÷95)%

10 mm

EN 2811-1

EN 3219

ASTM D3828-87

EN 3251
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Textur

Färg

UN nr.

Densitet (vid 20° C)

Tork�d (vid 23° C)

Brukstorr

Rengöring

Förpackning

Konsistens

Hållbarhet i oavbruten förpackning

Brookfield viskositet (vid 25° C)

Skinbildnings�d

Flampunkt sluten behållare

Fast innehåll (m/m torkning vid 130° C

Slump test (vid 20° C och e�er 5 min.)
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TEKNISK DATA

* Åtgärder har registrerats med en temperatur på 23° C och en fuk�ghet på 50%. Deklarerade data kan ändras beroende på tjockleken
   på de specifika förhållandena på byggarbetsplatsen: temperatur, lu�fuk�ghet, ven�la�on, absorp�onsförmaga hos ytor.


