
Fugthærdende polymer
Helt klar eller hvid
Høj
Ekstremt høj
300%

0,7 Mpa

4 mm pr. døgn

1,3 Mpa
6% 
40 Shore A
45
Ingen
Ca. 10 minuter
Ubegrænset
1,44
+5°C  l +50°C
-40°C  l +90°C

P580 Bond & Seal MS er en stærk elas  sk MS Polymer tætningslim af højeste kvalitet. Anvendes  l 
alle mulige opgaver, når man skal lime, forsegle eller fuge, de fl este materialer med en klar eller 
hvid fuge. Fugthærdning, UV og aldringsbestandig, overmalbar og forbliver fl eksibel gennem sin 
leve  d. Temperaturområde: -40°C  l + 90°C. Gi   og lug  ri, miljø- og brugervenlig.

P580 BOND & SEAL 
MS LIM & FUGEMASSE

APPLIKATIONER
P580 Bond & Seal MS har en høj vedhæ  ning på de fl este material-
er: Beton . Glas . Keramik . Metal . Malede fl ader . Sten . Tex  l . Træ
Ersta  er i de fl este  lfælde: Akryl . Silikone . Butylfugemasse . Vin-
dueskit . Montagelim . Trælim . Polyuretanfugemasse . m.m. 

EGENSKABER
• Til inden- og udendørsbrug.
• Hæ  er på de fl este materialer inkl. våde fl ader og under vand.
• Fleksibel, vibra  ons- og lyddæmpende gennem hele sin leve  d.
• Fremragende resistens mod kemikalier, skimmel og bakterier.
• En stærk lim som hverken løber eller krymper.
• Forsager ikke korrosion eller ætsning af metal af enhver slags. 
• Overmalningsbart med de fl este typer farve og lak.
• Skader ikke bagsiden på spejle og smelter ikke polystyren.
• UV-stabil og meget aldringsbestandig. 
• Kan fryse og tø gentagende gange med bibeholdte egenskaber.
• Misfarver ikke natursten, marmor, skiff er, granit, m.m. 
• Gi  - og lug  ri, indeholder ikke silikone, f-talater, isocyanater, 
     syre og er helt fri for opløsningsmidler.

INSTRUKTION
1. Flader skal være rene for fedt, støv eller anden forureninger. 
    Anvend med fordel P7063 Cleaner ved rengøring.
2. Påfør og spred fugen e  er behov med en spartel eller           
    lignende som er dyppet i vand med lidt rengøringsmiddel.
3. Lad produktet hærde.

OPBAVERING
+5°C  l +25°C, op  malt er tørt, køligt og ikke i direkte sollys. 

MILJØ & BRUGERVENLIG 
Produktet er ikke klassifi ceret som skadelig for miljø og brugere.
Ikke klassifi ceret i henhold  l CLP se sikkerhedsdatablad. 

EMBALLAGE
P580 Fugepatron 310 gr.

Kemisk type
Farver
Styrke
Viskositet
Strækningsgrænse 
(ASTM D412)
Modul ved brud
(ISO8339) 
Hærdningshas  ghed 
23°C, lu  fug  ghet 50%
Trækstyrke 100%
Krybning  (DIN 52451) 
Hårdhed (DIN 53505)
Regenerering
Farvning
Overfl adetør
Mellemrum
Vægt
Appliceringstemperatur
Temperaturområde
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Leverandør:
Payback Danmark ApS . Industrivej 11 . 4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386 . info@pld.dk . www.payback-Lubricants.dk

FORHOLDSREGLER: Dette produkt og de øvrige produkter, der normalt kan kombineres, kan have skadelige sundhedsvirkninger fra mindre hudirritation for alvorlige systemeff ekter. Ingen af disse materialer skal anvendes, opbevares eller transporteres frem til 
brug uden at forholdsregler og anbefalinger angivet i sikkerhedsdatabladet (SDB) til dette og alle andre anvendte produkter overholdes af alle personer, der skal arbejde med produktet. Garanti: Alle produkter købt fra eller leveret af Payback Danmark er underlagt 
de angivne betingelser. Payback Danmark garanterer kun, at produktet opfylder de specifi kke krav, der er angivet her eller i andre publikationer. Alle øvrige oplysninger fra Payback Danmark er påtænkt, men forudsat den udtrykkelige betingelse, at kunden altid skal 
foretage sin egen vurdering og bestemme produktets egnethed til et bestemt formål. Payback Danmark giver ikke nogen anden garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået, herunder anden information, data er sammenhængende og er baseret på de resultater,  
der skal opnås for brugen af et produkt. Deraf at produktet skal være salgbart eller egnet til et                                                                                           bestemt formål, eller at brugen af sådanne oplysninger eller produkter ikke krænker ethvert patent.
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-40°C  l +90°CTemperaturområde

udirritation for alvorlige systemeff ekter. Ingen af disse materialer skal anvendes, opbevares eller transporteres frem til
soner der skal arbejde med produktet Garanti: Alle produkter købt fra eller leveret af Payback Danmark er underlagt


