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RubberShell - itseliimautuva
EPDM-kumikalvo tiivistää vesikourut
RubberShell on valmistettu vahvasta EPDM-kumista. Sen alapinnalla on erittäin tiiviisti tarttuva
bitumiliima ja irrotettava suojamuovikalvo. Tuote on 1,6 mm paksuinen, erittäin vahva ja
joustava. RubberShell on pitkäikäinen ja kustannustehokas ratkaisu.
RubberShellin avulla voidaan korjata kourut ja
varmistaa että ne ovat saumoistaankin vesitiiviitä.
RubberShell soveltuu sekä piilokourujen että
tuplavesikourujen tiivistämiseen. Kourujen tiiveys
voidaan varmistaa myös uudisrakennuksissa.
Lopputulos on siisti ja pitävä, eikä kulkuväylille tai

julkisivuille aiheudu vesivuotoja. Itseliimautuvan
RubberShellin asentaminen on helppoa ja nopeaa.
Kaikki saumat hitsataan kiinni tehokkaalla
kuumailmapuhaltimella, huomioithan että tämä on
tulityötä.

Käyttökohteet
• Erilaisten ja erimuotoisten vesikourujen tiivistykseen – yhtenäinen ja vesitiivis kalvo
• Julkisivujen tiivistyksiin, esimerkiksi ikkunan ja seinän tai eri rakenteiden väliset saumat
• Peltikaton pikapaikkauksiin

Viimeistellyn näköinen
lopputulos!

RubberShell tiiviiseen lopputulokseen

1.
2.

•

Helppo ja nopea asentaa

3.

•

Itseliimautuva, liekitön asennus, jossa
saumat hitsataan tehokkaalla kuumailmapuhaltimella
ella

4.

•

Joustava – sietää esimerkiksi jäätymisen ja sulamisen
myötä tapahtuvaa rakenteiden liikkumista

•

Odotettu käyttöikä vähintään 50 vuotta

•

UV-säteilyn- ja säänkestävä

•

Kestää jatkuvaa vesirasitusta

•

Käyttölämpötila -30…+120 °C

•

Ei sisällä vaarallisia kemikaaleja tai pehmittimiä

•

Säästää energiaa parantamalla ilmatiiveyttä

1.

Joustava EPDM-kumikalvo

2. Vahvistava ja mittapysyvyyttä tuova lasiverkko
3. Itseliimautuva polymeerimodiﬁoitu bitumikerros
tarttuu useimpiin rakennusmateriaaleihin
4. Irrotettava suojamuovikalvo
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Tuotetiedot

RubberShell SA 1.6 itseliimautuva EPDM-kumikalvo
•
•
•
•
•
•

Rullakoko 800 mm x 10 m
Paksuus 1,6 mm
Paino 1900 g/m2, 15,2 kg/rll
28 rll/lava
Tuotenumero 4542099
saatavana tilauksesta myös 1600 mm levyisenä

Primer 9800 -pohjuste
•
•
•
•
•

Pinnan pohjustamiseen ennen RubberShellin asennusta
Menekki 175-250 g/m2 alustasta riippuen
Primerin asennuslämpötila vähintään +5 °C
4,2 kg/5 l astioissa
Tuotenumero 4550620

Cleaning Wash 9700 EPDM:n puhdistusaine
•
•
•

EPDM-pinnan puhdistamiseen ennen paikkausta tai jos työsauma on ollut
auringolle alttiina
1 l pulloissa
Tuotenumero 450069

Katso erillinen RubberShell-asennusohje.
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