
Bruksområder

Begrensninger

for denne applikasjonen vil vi anbefale vår 
LN7 silicone.

Forberedelser

Bruksanvisning

Tybe størrelse
EU3 patron og 600 ml folie pølse (kun hvit)

Farger
Finnes i hvitt, krystallklart, grått og svart.

Holbarhet

Never compromise on quality!

Beskrivelse
En dels, høy kvalitets, høymodul tetnings- og bindemateriale basert på avansert hybrid
polymerteknologi. En helt nøytral "hybrid" tetningsmasse for bruk i områder som 
krever en tøff elastikk gummifeste eller som lim med overlegen limstyrke. 
CE certification: EN 15651-1: F - INT

Avansert  Modifisert polymer High Tack
Lim & Tetningsmasse
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Egenskaper
• Høy modul, forblir permanent fleksibel.
• For tetting og liming innvendig og
  utvendig i alle værforhold.
• Kan overmales.
• Krymper ikke.
• Inneholder ikke isocyanater, løsningsmidler, silikon
   og ftalater.
• Hurtig herding.
• Utmerket vedheft til de fleste overflater (også
  fuktige overflater).
• Våt på våt applikasjon.
• Ingen lukt

Bond-It GRIPBOND PRO kan brukes: 
- Til fylling og tetting av skjøteledd, sprekker, hull mm 
  i byggesektoren .
- For liming av metall til metall (kan absorbere vibrasjon).
- Som et universelt vanntett konstruksjonslim for liming 
  av betong, speil, gipsplater, polykarbonater, polystyren, 
  PVC, mange plastmaterialer, keramikk, kobber, bly,  
  sink, aluminium, rustfritt stål, tre og glass. 

Vi anbefaler at testområder gjennomføres primært for 
å sikre materialkompatibilitet.

Vær oppmerksom på at dette produktet ikke er anbefalt 
for bruk med ekspansjonsled eller for installasjoner der 
leddene kontinuerlig nedsenkes i vann. 
Merk: Hvis det brukes i mørke omgivelser 
eller dårlig lys, kan produktet bli gult. 
Dette produktet er ikke til bruk i akvarier. 
Merk: Ikke egnet for bruk på LSEplastics som 
PE, PP og PTFE. 

Dette produktet kan forårsake flekker på marmor og 
andre steinflater. Dette kan unngås ved bruk av sealer 
før påføring av GRIPBOND PRO. 
Ikke for bruk mellom doble vinduer,

Ikke bruk på overflater som «blør» oljer eller plastifisers. 
Maling: som kvaliteter og typer maling kan variere, 
prøv alltid kompatibilitet før bruk.

Sørg for at alle overflater er rene og frie for grease, 
olje eller andre forurensninger som kan hindre vedheft.

Klipp forsiktig på toppen av patronen, pass på at du 
ikke skader det gjengede området. Skru på dysen som 
følger med og kutt den med en vinkel på ca. 45o. 
Påfør med en standard fugepistol. 

Som lim: Bruk i perler eller striper og bind overflatene 
forsiktig sammen og la det herde. 

Som tetningsmiddel: Legg i en kontinuerlig pølse 
langs åpningen og la det herde. 
Stryk over for utgjevning med verktøy og lett såpevann. 
Fjern alt overskytende materiale og rengjør verktøyet 
straks med whitespirit. Bytt plastkork etter bruk.

Klar: Bruk innen 9 måneder. 
Farger: Brukes innen 12 måneder i original, 
uåpnet patron, lagret på et kjølig, tørt sted ved 
en temperatur mellom + 5oC og +30oC.



Håndtering av avfall

Helse & sikkerhet

Spesifikasjonsoversikt

mm5.2   Herding i 24 timer
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    4-/+54)50535 NID( A erohS Hardhet

03-Temperaturbestandighet  oC to +95oC   

5+ Anvendelsestemperatur oC to +40oC

5+Oppbevaringstemperatur oC to +25oC

Farge: Hvit   Crystal klar  Sort       Grå

Kode: BDMSPWH BDMSPCL BDMSPBL BDMSPGR

Størrelse: EU3 EU3 EU3 EU3

Strekkode: 5060021364784 5060021364944     5060021364883 5060021364876

Farge: Hvit

Kode: BDMSPWH6

Størrekse: 600ml

Strekkode: 5060021371836

Forpakning:

V6 08/02/17Certificate Number: 6152
ISO 9001

ISO 14001

BOND IT
G16 River Bank Way, Lowfields Business
Park, Elland, West Yorkshire. HX5 9DN
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EN15651-1:2012
F - INT

Fasade tetningsmasse for innvendig bruk

Reaksjon på brann E

Utslipp av kjemikalier Ingen

Resistens mot utflytning < 3mm

Tap av volum <45%

Trensegenskaper etter >25%
vann nedsenking

Varighet Godkjent

Ikke legg igjen tomme beholdere der rester kan
være skadelig for barn, dyr eller miljø.
Fjern beholdere til et sentralt avfallsanlegg
i samsvar med lokale bestemmelser.

Vennligst se eget sikkerhetsdatablad for fullbehandling, 
bruk og lagring. Oppbevares utilgjengelig for barn. 
Det er brukerens ansvar å bestemme egnetheten til bruk. 
Hvis du er i tvil, kontakt vår Tekniske avdeling for råd

Dataene som presenteres i  
dette pakningsvedlegget
er i  samsvar med fabr ikats
kunnskap, men fratar ikke
brukeren fra å nøye sjekke 
forpakning umiddelbart
ved mottak.  Vi  forbeholder oss 
ret ten t i l  endre produkt innhold
på grunlag av av teknisk 
utv ik l ing el ler  ny utv ik l ing.  
Anbefal inger gjort  i  det te 
pakningsvedlegget 
bør kontrol leres da det er deler
av produksjonen som vi  ikke har 
kontrol l  over.  Spesiel t  hvor andre 
under leverandører og råvarer 
bl i r  brukt .
Anbefal ingene fratar ikke
brukerens forpl iktelse t i l  å 
undersøke mul ighet for  brudd 
på tredje parts forpl iktelse og, 
om nødvendig påpeke dette.
Anbefal inger for  bruk er ikke en 
garant i ,  e l ler  hva produktet  kan 
brukes t i l ,  men et  ut t rykt  for
s ikkerhet.  

BOND IT

Norsk importør:
www.tbentsen. no  •   bentsen@tbentsen.no


