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TEKNISK DATABLAD

WP7-201 Spray 
Tӕtner
OMGÅENDE VANDBESTANDIG – OMGÅENDE BESKYTTELSE

Til indendørs- og udendørsbrug.

Beskyttelse mod vand og rust.

Fuldstændig vand- og vindtæt.

Anvendelse

• Påføres på et rent og stabilt underlag. Rengør om nødvendigt med Safety Clean og/eller Multifoam. Slib glatte underlag.
• Beskyt om nødvendigt omgivende materiale.

Produkt

Karakteristika

Kan anvendes overalt til tætning, reparation og beskyttelse af alle 
underlag. Danner en robust, elastisk, vandbestandig overflade, der 
beskytter mod stød, stenslag og slag, samtidig med at vibration og 
støj reduceres. Kan slibes efter hærdning og kan overmales.

Anvendelsesomrader

• Nødreparation af mindre lækager i tage.
• Tætning af lækager i tagrender.
• Forsegling af skrue- og borehuller.
• Antikorrosionsbehandling af metalkomponenter (under jorden).
• Beskyttelse af bildele mod stenslag.
• Forsegling af tagskruer i bølgeplader.
• Beskyttelse og forsegling af dele på campingvogne, 

mobilehomes, trailere osv.
• Beskyttelse af båddele mod vandsprøjt (havvand).

Emballage

WP7-201 Spray Tӕtner - spraydåse 500ml 602040257

Tekniske info

• Sammensætning: gummi/syntetisk harpiks.
• Lugt: opløsningsmiddel.
• Farve: sort.
• Konsistens: halvflydende, modstandsdygtig over 

for gardindannelse.
• Relativ massefylde: 0,8 (+/- 0,03).
• Anvendelsestemperatur: mellem +15 og +25 °C.
• Temperaturbestandighed:  fra -40 til +90 °C.
• Vandtæt: omgående.
• Skinddannelse (0,5 mm tykkelse ved 20 °C, 50 % 

relativ fugtighed): 25 minutter.
• Tid mellem to lag (0,5 mm tykkelse ved 20 °C, 50 

% relativ fugtighed): 10 minutter.
• Gennemtørring (0,5 mm tykkelse ved 20 °C, 50 % 

relativ fugtighed): 90 minutter.
• Kan overmales: ja.
• Bestandighed: vand, havvand, olie, svage syrer og 

baser.
• Lagringsholdbarhed: 24 måneder, i tørt rum ved 

mellem +10 og +30 °C.
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• Efter frigørelse af blandekuglen rystes dåsen godt i 1 minut.
• Påføres i en afstand af 25-40 cm. Påfør først et tyndt lag, og opbyg derefter en lagtykkelse på omkring 0,5 mm.
• Påregn en fordampningstid på 10 minutter mellem lagene.
• Tøm dysen ved at spraye, mens dåsen holdes med toppen nedad.
 
Rengør omgående værktøjet, og fjern eventuel tilsmudsning med Tec7 Cleaner. Spray Tӕtner kan kun fjernes mekanisk efter 
hærdning. Må ikke anvendes i regn, ved stærk blæst eller på meget varme underlag. Kan overmales med de fleste maling- og 
laktyper efter 90 minutter. Afprøv klæbeevne på plast, pulverbehandlede overflader, eksotiske træsorter og bitumenmateriale. Må 
ikke anvendes til havedamme, er ikke modstandsdygtig over for vandtryk.
1 aerosol 500 ml = +/- 1 m² (+/- 0,5 mm lagtykkelse)


