
TÄYTTÖ JA MAALAUS

MAX GAP FILLER
Vaahto suurehkojen aukkojen täyttöön ja tiivistykseen

TÄYTTÄÄ & TIIVISTÄÄ SUUREMMATKIN KOLOT
Max Gap Filler -saumausvaahto on korkealaatuinen, joka sään rakennusvaahto, joka täyttää 
ja tiivistää suuremmatkin kolot ja ilmaraot. Helppo käyttää uuden, kätevän applikaattorin 
avulla. Vaahto laajenee täyttäen halkeamat ja raot, ja muodostaa pysyvän, ilmatiiviin liitoksen.

KAIKILLE PINNOILLE
Laajeneva saumausvaahto on tarkoitettu rakojen ja kolojen täyttämiseen eri puolilla kotia. 
Max Gap Fillerin erinomaiset tartuntaominaisuudet tekevät siitä mainion eristeen ja tiivisteen 
niin puu-, betoni-, tiili-, vinyyli, teräs- kuin alumiinipinnoillekin.

LEIKATTAVISSA 1 TUNNIN KULUTTUA
Max Gap Filler -saumausvaahdon uudenlaisen, kapeamman applikaattorin ansiosta vaahdon 
rakenne on entistäkin parempi ja ulostulo suurempi. Vaahto on leikattavissa 1 tunnin kulut-
tua levityksestä ja kovettuu täysin 24 tunnissa. Kovettunut vaahto on hyvä lämpö- ja äänieriste. 
(Kovettumisnopeus vaihtelee koon, lämpötilan ja kosteuden mukaan.)

JOKA SÄÄLLÄ
Max Gap Filler -vaahtoa voidaan käyttää säällä kuin säällä: talvella (-10 °C asti), kesälla 
(+30 °C asti), vesi- ja lumisateessa.

JOPA 40 L KOLOJEN TÄYTTÄMISEEN
Max Gap Filler -saumausvaahto laajenee jopa kaksinkertaisesti muihin vaahtoihin verrattuna, 
ja pystyy täyttämään jopa 40 l kolot seinissä sekä tuuletusaukkojen, saniteettivarusteiden, 
eristysten ja putkiliitosten ympärillä.   

MIKSI MAX GAP FILLER -SAUMAUSVAAHTO?
•	Säästää energiaa. Saumausvaahdot eristävät tehokkaasti lämpöä.
•	Eristää ääniä. Saumausvaahdot eristävät tehokkaasti ääniä.
•	Täyttää suuretkin kolot nopeasti.
•	Ei kerää hometta tai muita kasvustoja.
•	Päällemaalattava.

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUS YKSIKKÖ ARVO

Pintakuiva minuuttia 8-12

Leikattavissa (30 mm kappale) minuuttia 45

Täysin kovettunut saumassa (+23 °C) tuntia 16

Täysin kovettunut saumassa (+5 °C) tuntia 32

Jälkipaisunta % <200

Tiheys kg/m3 noin 25

Stabiliteetti % <10

Kovettuneen vaahdon palonkestävyys (DIN 
4102-1)

B3

Vetolujuus (BS 5241) N/cm2 >135

Puristuslujuus 10%:n-deformaatiolla (DIN 
53421)

N/cm2 >40

Lämmönjohtavuus λ W/(m·K) 0,036

Äänenvaimennuskerroin RST,w dB 60

Käyttölämpötila °C -10...+30

Lämmönkestävyys °C -50...+90

* – Lue vastuuvapauslauseke.

PAKKAUS

•	1000	ml	aerosolipullo,	
 sisältö 750 ml, 12 kpl/ltk.
•	650	ml	aerosolipullo,	 	
 sisältö 435 ml, 12 kpl/ltk.
•	520	ml	aerosolipullo,	 	
 sisältö 310 ml, 12 kpl/ltk.

YLEISIMMÄT KÄYTTÖKOHTEET

Kaikenlaisten liitosten ja kolojen tiivistä-
minen lämmön- ja ääneneristystarkoituk-
sessa. Läpivientien tiivistäminen (kaapelit, 
putket, ilmanvaihto).
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KÄYTTÖRAJOITUKSET
Polyeteeni (PE), polypropeeni (PP), PTFE (Teflon®). 
Pintojen erilaisuuden vuoksi suosittelemme testaamaan 
materiaalien yhteensopivuuden.

VINKKEJÄ JA OHJEITA
Pidä pullo pystyasennossa. Kierrä applikaattorin pilli 
pullon venttiiliin. Ravista pulloa vähintään 20 kertaa ennen 
käyttöä. Käyttöä varten käännä applikaattori ylösalaisin ja 
paina applikaattorin liipaisinta. Vaahdon määrää säädel-
lään liipaisimesta.

Ennen vaahdottamista kostuta käsiteltävä pinta, sillä vaah-
to laajenee kosteuden vaikutuksesta ja lopputulos on näin 
parempi. Mikäli kerroksia tulee enemmän kuin yksi, kos-
tuta kukin kerros ennen seuraavan levittämistä. Alhaisissa 
lämpötiloissa työskenneltäessä anna pullon lämmetä ensin 
lämpimässä tilassa tai vedessä. Tilan tai veden lämpötila 
saa olla korkeintaan +30 °C.

SÄILYVYYS
Säilyvyys 18 kuukautta, kun tuotetta säilytetään alkuperäi-
sessä, avaamattomassa pakkauksessa kuivissa olosuhteis-
sa suojassa suoralta auringonvalolta +5...+30 °C lämpöti-
lassa. ”Parasta ennen”-päiväys on merkitty pakkaukseen. 

TARTTUU HYVIN
PUU

BETONI

KAIKKI METALLIT

PVC

TIILET

KIPSILEVYT

EPS

KATTOTIILET

Käyttöikä vähintään 10 vuotta tarkoittaa sitäkin enemmän!  
Se tarkoittaa:
•	 luotettavuutta;
•	 kestävyyttä ja lujuutta;
•	 ominaisuuksien pysyvyyttä.

Se tarkoittaa myös, että:
•	  SÄÄSTÄT RAHAA. Koska saumauksia ei tarvitse korjata, säästät niin materiaa-

leissa, työvoimakustannuksissa kuin ajassakin.
•	  AUTAT SUOJELEMAAN LUONTOA. Mitä vähemmän tuotteita käytetään ja mitä 

pitempään ne kestävät, sitä vähemmän jätettä päätyy kaatopaikoille tai luontoon.

Teollisuusteknologia on tullut kotiin
Korkean suorituskyvyn PENOSIL-tuotteita on käytetty jo  
yli 40 vuoden ajan siellä, missä saumaus- ja tiivistysaineilta 
vaaditaan kaikkein eniten: pilvenpiirtäjissä, ilmailualalla, 
ydinvoimaloissa, aurinkopaneeleissa, rautateillä, auto- 
teollisuudessa ja laivanrakennuksessa, KOSKA ne:
•	 eristää tehokkaasti ääntä ja lämpöä
•	 tarttuvat lujasti
•	 kovettuvat nopeasti
•	 ovat helppokäyttöisiä
•	 ovat käytössä pitkäikäisiä ja kestäviä

NYT haluamme, että myös kuluttajat pääsevät hyö-
dyntämään näitä teknologisia saavutuksia omissa 
kodeissaan. Koska PENOSIL on aina haastamassa alan 
standardeja, koska me olemme sitoutuneet laatun,  
koska me kiinnitämme huomiota pienimpiinkin yksityis- 
kohtiin, koska me haluamme, että ihmisillä on hyvä 
ja lämmin olla kodeissaan, koska me uskomme, että 
KOTISI ansaitsee vain PARASTA.

Tarkemmat tekniset tiedot
penosileasypro.com

PENOSIL on Wolf Group -konserniin kuuluvan  
Krimelte OÜ:n rekisteröimä tavaramerkki.


