
SCJ Bitumenspray

Klister och fogförsegling



Användning
 

Ultracrete SCJ bitumenspray används som klister och 

för försegling av fogar. Sprayen förbättrar bindningen av 

materialet till underlaget samt förseglar och vattentätar 

fogar. Detta förbättrar avsevärt lagningens slutresultat 

genom att förhindra att vatten tränger in.

Tekniskt

Ultracrete SCJ levereras i sprayburkar om 750 ml, där 

bitumen sprutas ut genom att man vänder på behållaren 

och trycker på sprayknappen.

Förberedelse

Ta bort så mycket stillastående vatten och lösa partiklar 

som möjligt innan produkten appliceras. Sprayen kan

sprutas på fuktiga ytor, men bäst resultat erhålls vid

torra ytor.

Applicering

Håll stadigt i burken och skaka kraftigt före användning. 

Vänd burken upp och ned och tryck på sprayknappen.

Spraya området som skall klistras från ett avstånd på 15 

till 25 cm. Se till att alla vertikala ytor klistras noga och 

att hela ytan blir täckt. När asfalten är utlagd och pack-

ad ska fogarna förseglas/tätas med SCJ Bitumenspray 

för att förhindra vattennedträngning.

Rengöring

Rikta omedelbart efter användningen munstycket uppåt 

och spreja under några sekunder för att rensa det. Om

det inte rensas efter användning kan det resultera i att 

munstycket täpps vilket gör produkten obrukbar.

Hälsa, säkerhet och avfallshantering

Denna produkt bör inte komma i kontakt med hud

eller ögon. Undvik inandning av ångor. Arbeta under 

väl ventilerade förhållanden. Använd skyddskläder och 

handskar. Produkten kan tas bort från huden med tvål 

och vatten. Uppsök läkare om obehag uppstår.

Försök inte att framkalla kräkningar om produkten skulle 

råka sväljas, skölj istället munnen noga med vatten (om 

vid medvetande) och sök läkarvård om obehaget inte 

upphör.

Observera att produkten är mycket brandfarlig. Driv-

medlet i behållaren kan explodera om det utsätts för

hög värme eller öppen låga. Trycksatt behållare får EJ 

punkteras eller brännas. Förbrukad produkt sorteras 

som farligt avfall. Produkten skall förvaras svalt och oåt-

komligt för barn. För ett fullständigt uppdaterat informa-

tionsblad om materialsäkerhet, kontakta oss.

Egenskaper och fördelar

· Effektiv och användarvänlig.

· Kan användas under alla väderförhållanden

· Ozonvänlig

· Enkel och ekonomisk att använda

· Förhindrar omedelbart att vatten tränger in

· Förseglade fogar och sprickor förhindrar tjälskador

Relaterade produkter

Ultracrete Permanent Pothole Repair

Permanent asfaltslagningsmassa för reparation av 

sprickor och potthål m.m. Stenstorlek 3 mm

Ultracrete Instant Road Repair

Asfaltslagningsmassa med stenstorlek 6 eller 10 mm
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