WYFLEXA
Siveltävä tiivistysmassa vaativien kohteiden tiivistämiseen uudis- ja
korjausrakentamisessa

TUOTEKUVAUS
WYFLEXA-tiivistysmassa on tarkoitettu liitosten ja
läpivientien tiivistämiseen rakennuksen sisä– ja
ulkopuolella. WYFLEXA on myös erinomainen
pohjustusaine Pro Clima -liitosnauhoille ja
-tiivistysteipeille.
WYFLEXA tarttuu kaikkiin rakennuksilla yleisesti
käytettäviin materiaaleihin ja imeytyy syvälle
alustaansa. WYFLEXA on myös sadevesitiivis ja siinä
on kosteuden mukaan muuttuva Sd-arvo.
WYFLEXA-tiivistysmassa on helppo levittää
pensselillä ja se kuivuu nopeasti. Tiivistysmassan
päälle voi tasoittaa.

EDUT

KÄYTTÖKOHTEET

✔✔ Tarttuu kaikkiin tavallisimpiin pintoihin.

✔✔ Ala-ja yläpohjan liittymät

✔✔ Imeytyy syvälle alustaansa.

✔✔ Höyrynsulun liittymät kivi- ja betonirakenteisiin

✔✔ Valmista levitettäväksi pensselillä.

✔✔ Sileät ja tiiviit tasoitepinnat

✔✔ Tiivistää pysyvästi

✔✔ Maalatut pinnat

✔✔ Lyhyt kuivumisaika.

✔✔ Sileät betonipinnat

✔✔ Ei sisällä liuottimia eikä pehmentimiä.

✔✔ Harkko- ja tiilirakenteet

✔✔ Ei sisällä haihtuvia haitallisia yhdisteitä.

✔✔ Kipsi- ja rakennuslevyt

✔✔ Kosteuden mukaan muuttuva Sd-arvo.

✔✔ Puu-, muovi- ja metallipinnat

✔✔ Ylitasoitettavissa

✔✔ Ikkuna- ja oviaukkojen sisänurkat.

TIIVISTYSMASSAN ASENTAMINEN
Alustan kunnostaminen

Tiivistysmassan levittäminen

Liimattavat alustat puhdistetaan pölystä,
uretaanipurseista, betoniliimasta ja muista
tartuntaa heikentävistä aineista kuten öljystä
ja rasvasta. Alusta puhdistetaan huolellisesti ja
kaikki irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni olevat
kerrokset poistetaan.

Alustan pohjustustöiden jälkeen Wyflexa–
tiivistysmassa levitetään alustaansa joko pensselillä
3 litran purkista tai pursottimella 310 ml tuubista.
Levittämisen jälkeen tiivistysmassa sivellään
pensselillä tiivistettäville pinnoille. Kolojen kohdalla
tiiveys varmistetaan sivelemällä tiivistysmassaa
myös liitosnauhan päälle tiivistettävän sauman yli.

Tiivistysmassalla voidaan täyttää pienet
epätasaisuudet alustassa, mutta suuremmat kolot
suositellaan tasoitettavaksi sileäksi pinnaksi ennen
Wyflexan asentamista.
Lopuksi pinnat imuroidaan puhtaaksi pölystä ja
puhtaiksi jätettävät pinnat suojataan suojateipillä.
Suojateippi poistetaan heti kun liimamassa on
kuivunut.

Kun tiivistysmassa on kuivunut, liitosnauha
voidaan asentaa. Ilmatiiveyden varmistamiseksi
liitosnauhojen reunat, rakenteiden liitokset ja
-nurkat voidaan sivellä tiivistysmassalla vielä
kertaalleen liitosnauhan asentamisen jälkeen.
Suojakäsineiden ja -lasien käyttö on ainetta
käsiteltäessä suositeltavaa. Jos ainetta joutuu iholle
tai silmiin, se huuhdellaan pois runsaalla vedellä.
Työvälineet pestään vedellä.
Työohjeet ovat ladattavissa myös
internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

TEKNISET TIEDOT
Materiaali				Akryylihappo-kopolymeeridispersio
Väri 					Vihreä
Diffuusiovastus (Sd arvo)		

0,08 - 2 m (DIN EN ISO 12572)

Neliöpaino				

n. 750 g / m2 (kuivana)

Säänkesto 				

3 kk (kuivuneena)

Työskentelylämpötila 			

0 °C - +50 °C

Lämpötilankesto 			

Pitkäaikaisesti -20 °C - +100 °C

Kosteudenkestävyys 			Kyllä
Vesipatsas				> 2.000 mm
Riittoisuuus				n. 1,1 m2 / litra (alustasta riippuen)
Kuivuminen				

n. 2,5 - 3,5 h (20 °C, RH = 60 %)

Varastointi				

Alkaen -10 °C, viileässä ja kuivassa

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

CONTEGA SOLIDO SL
Liitosnauha sisäpuolelle

CONTEGA SOLIDO EXO
Liitosnauha ulkopuolelle

TESCON VANA
Tiivistysteippi

EXTOSEAL ENCORS
Butyylinauha

