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Produkt 
Seal-it® 550 FINISH er et PH-nøytralt, nedbrytbart, løsemiddelfritt og universalt 
overflatebehandlingsprodukt for en kjapp, enkel og attraktiv overflatebehandling av 
fugeforseglinger. Tilgjengelig i 5 liter konsentrat og 1 liter ferdigblandet produkt. 
 

Bruksområde 
• Som utjevningsmiddel for enkel, ren og jevn overflatebehandling av fugeforseglinger. 

(våt påføring) 
• Brukes kun før hinnedannelse på materialer som skal overflatebehandles. 
• Egnet for alle typer fugemasser. 

 

Egenskaper 
• PH-nøytral, nedbrytbar, løsemiddelfri. 
• Gjør det lettere å få en jevn og fin overflate på fugeforseglinger. 
• Fortynnes lett i vann, for kostnadseffektiv bruk. 
• Etterlater ingen streker eller flekker med korrekt blandingsforhold. 
• Praktisk talt luktfri, ikke-aggressiv mot overflater. 
• UN-godkjent innpakning, utrustet med sikkerhetsforsegling. 
• Silikonfri, slik at fugemassens overflatespenning ikke endres og påvirker malingsresultat, 

såfremt ikke for mye tas i bruk. 
• Tilgjengelig i en praktisk sprayboks (liten innpakning), ferdigblandet variant. 

 

Standard produktserie 
Farge 1 x 5-liter jerrykanne 12 x 1-liter sprayflaske 
Ikke relevant SI-550-000-5000 SI-550-000-1000 

 
Andre innpakning ved henvendelser. 
 

Tekniske produktdata 
Base  VANN/SÅPE 
Lukt  Svak 
Tetthet g/ml 1,03 
Viskositet mPas Ca 5000 
pH 1 %  7,0–7,5 
pH 10 %  7,5–8,0 
pH ufortynnet  8,0–8,5 
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Holdbarhet 
I uåpnet originalinnpakning, lagret oppreist på et tørt og kjølig sted (mellom +5 °C og +25 °C), 
vil produktet holde seg opptil 24 måneder etter produksjonsdato. 
 

Bruksbetingelser 
• Brukstemperatur (omgivelser og overflate) mellom +5 °C og +40 °C. 
• Blandingsforhold: fra 1 til maks 3 deler Seal-it® 550 FINISH til 100 deler vann. 
• Etter at de 2 delene (Seal-it® FINISH/vann) er blandet, bland dem godt til en homogen 

masse. 
• Etter påføring av fugemasse, fukt fugeoverflaten og tilstøtende materialer likt med 

fortynnet Seal-it® 550 FINISH. Se til å ikke bruke for mye. Fugen kan nå behandles for en 
jevn og fin overflate med et pusseredskap, sparkelspade eller PVC-munning. Om 
nødvendig, kan fugen behandles igjen med Seal-it® 550 FINISH. 

• Bruk vann til fjerning av overflødig Seal-it® 550 FINISH. 
 

Begrensninger og anbefalinger 
Bland Seal-it® 550 FINISH med vann i korrekt blandingsforhold før bruk. Ukorrekt 
blandingsforhold kan forårsake såpedannelse, hvilket påvirker malbarhet og kan medføre 
flekker på overflaten. Etter bruk av Seal-it® 550 FINISH anbefaler vi å rengjøre og/eller 
skylling av tilstøtende overflater med vann for å forhindre spordannelse. Behandlingsrester 
kan negativt påvirke en malings flyt og klebeevne (overflatespenningen øker). 
 

Helse og sikkerhet 
Unngå hudkontakt over lengre tid. Hvis materiale kommer i kontakt med øyne, skyll rikelig 
med vann og oppsøk lege. Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig ved forespørsel. 
 

Garanti og ansvarlighet 
Connect Products BV garanterer at produktet er i henhold til spesifikasjonene i løpet av 
holdbarhetstiden. Ansvarlighet skal aldri overskride hva som er oppgitt i våre vilkår og 
betingelser for salg og levering. Under ingen omstendigheter skal selger holdes ansvarlig for 
følgeskader. Informasjonen her oppgitt er et resultat av våre tester og erfaringer, og er 
generelle i sin natur. Det innebærer imidlertid intet ansvar. Brukere er selv ansvarlige for 
utføring av egne tester for å fastslå hvorvidt produktet egner seg for en gitt type bruk. 
 


