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              Uszczelniacz Lap Sealant (LS–3029A1)

1. Opis

Uszczelniacz Lap Sealant Firestone przeznaczony jest do uszczelniania i mechanicznego zabez-

pieczania krawędzi połączeń wykonywanych z użyciem kleju Splice Adhesive, lub na docinanych 

krawędziach materiałów QuickSeam. Lap Sealant używany jest także jako uszczelniacz w innych 

przypadkach, opisanych w instrukcji technicznej Firestone. 

2. Przygotowanie

Powierzchnia na którą ma być nałożony uszczelniacz Lap Sealant musi być czysta, sucha, wolna 

od oleju i smaru. Powierzchnia ta musi być zagruntowana środkiem QuickPrime Plus. Pomiędzy 

wykonaniem sklejenia a nałożeniem uszczelniacza muszą minąć min. 4 godziny. Przy złych 

warunkach pogodowych uszczelniacz należy nałożyć na wszystkie gotowe miejsca pod koniec 

każdego dnia roboczego. Jeśli uszczelniacz był przechowywany w temperaturze poniżej 15°C 

należy zadbać aby osiągnął temperaturę pokojową.

2. Stosowanie 

Uszczelniacz nakłada się za pomocą wyciskarki dokładnie w miejsce ułożenia i rozprowadza za 

pomocą dostarczonego przez Firestone przyrządu. Uszczelniacz może być także nakładany przy 

pomocy plastikowej nakładki na wyciskarkę, dostarczaną przez Firestone.

4. Zużycie

Średnia wydajność to 6 – 7 mb z tuby. 

5. Charakterystyka

Techniczna                    Podstawowy składnik               EPDM
                                      Barwa                                       Czarna
                                      Rozpuszczalnik                        rozpuszczalnik alifatyczny
                                      Ciała stałe (%)                          50
                                      Lepkość (cp)                            900,000 - 1,300,000
                                      Ciężar właściwy (l/kg)              1.12
                                      Temp. zapłonu                          (ºC)                                 11

6. Pakowanie / Magazynowanie / Okres przydatności do użycia 

Pakowanie: 25 tub w kartonie.

Magazynowanie: W oryginalnie zaklejonym kartonie w temp. 15°C do 25°C. Przed użyciem nie 

wystawiać na działanie światła słonecznego.

Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy pod warunkiem przestrzegania powyższych 

wytycznych. Składowanie w wysokiej temperaturze skraca okres przydatności

7. Środki ostrożności

Produkt łatwopalny. Składować z dala od źródeł ognia. Nie palić podczas używania. Używać tylko 

w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Należy prze-

czytać Material Safety Data Sheets. Trzymać w miejscu uniemożliwiającym dostęp dzieciom. 

Zalecanym zmywaczem jest alkohol zmyty wodą z mydłem.


