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Produkt 
Seal-it® 530 POXYFIX er en høykvalitets, profesjonell, kjemisk hurtigherdende, 2k 
epoksybasert fugemasse spesielt utviklet for langvarig forsegling og installering av 
dusjavløp og som hurtigherdende lim til feste av lette materialer. Herdes kjemisk til et 
slitesterkt og fleksibilitetsbevarende lim og fugemasse. 
 

Bruksområde 
• Spesielt utviklet for varig forsegling av fuger rundt dusjavløp (inkludert gulvavløp) i 

sanitæranlegg og andre steder med VVS-anlegg. 
• Hurtigherdende og sterkt konstruksjons- og installasjonslim til liming, montering og 

installering av flere typer materialer på en rekke overflater, som galvanisert og rustfritt 
stål, sink, kobber, bly, messing, aluminium, betong, naturstein og annen stein, keramikk, 
tre, glass, PVC, plastikk, polystyren, ABS, kompositt og mer.  

• Ideell for festing av strukturer i områder med lite til ingen fuktighet. 
 

Egenskaper 
• Ultrahurtig, kjemisk herdende epoksysystem i to deler. 
• Slitesterk og elastisitetsbevarende. 
• Utmerket klebeegenskaper, bredt bindingsspekter. 
• Ekstremt bestandig mot støt, slitasje, sjokk og vann. 
• Temperaturbestandig fra +5 °C på det laveste til +120 °C på det høyeste. 
• Klar til bruk innen 2 timer. 
• Blir ekstremt sterk på veldig kort tid. 
• Kan fint pusses etter fullført herding. 
• Tiksotropisk, god viskositet, ikke-sigende. 
• Lett å påføre med Poxyfix-pistolen. 

 

Standard produktserie 
Farge 12 x 50 ml dobbelpatron 
RAL 7044 SI-530-7044-050 

 
Andre farger og/eller innpakning ved henvendelser. 
 

Tekniske produktdata 
Base   EPOKSY 
Blandeforhold  A:B 1:1 
Faststoffinnhold %  100 
Herdetid Min. 23 °C / 55 % RH 5–10 
Volumendring % ISO 10563 < 1 
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Holdbarhet 
I uåpnet originalinnpakning, lagret på et tørt og kjølig sted (mellom +5 °C og +25 °C), vil 
produktet holde seg opptil 12 måneder etter produksjonsdato. 
 

Bruksbetingelser 
• Brukstemperatur (omgivelser og overflate) mellom +5 °C og +40 °C. 
• På stabile, kompatible, tørre, rene, ukontaminerte, fettfrie og støvfrie overflater. 
• Bruk egnet børste til fjerning av løse partikler på overflaten. 
• Fjern fett fra overflaten på korrekt vis med Seal-it® 510 CLEANER. 
• Sett munningen på dobbelpatronen. 
• Åpen tid: ca. 2 minutter. 
• Bruk Poxyfix-pistolen for korrekt blandingsforhold av A- og B-komponentene. 
• Ikke bruk de første 10 cm. Dette for å garantere korrekt blandingsforhold.  
• Bruk Seal-it® 550 FINISH umiddelbart etter bruk, for en jevn og fin etterbehandling. 

 

Rengjøring 
Fjern uherdet masse fra overflate og redskap med Seal-it® 510 CLEANER. Rengjør 
hender/hud med Seal-it® 515 ULTRA-WIPES. Herdet masse må fjernes mekanisk. 
 

Begrensninger og anbefalinger 
Ikke egnet for vedvarende vanneksponering eller ekspansjons- eller glassfuger. Ikke egnet på 
PE-, PP-, PC-, PMMA-, PTFE-, myk plast-, neopren- og bitumenoverflater. Vi anbefaler å teste 
klebeegenskap og materialkompatibilitet og, dersom relevant, malingskompatibilitet på 
forhånd. 
 

Helse og sikkerhet 
Unngå hudkontakt over lengre tid. Hvis uherdet masse kommer i kontakt med øyne, skyll 
rikelig med vann og oppsøk lege. Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig ved forespørsel.  
  

Garanti og ansvarlighet 
Connect Products BV garanterer at produktet er i henhold til spesifikasjonene i løpet av 
holdbarhetstiden. Ansvarlighet skal aldri overskride hva som er oppgitt i våre vilkår og 
betingelser for salg og levering. Under ingen omstendigheter skal selger holdes ansvarlig for 
følgeskader. Informasjonen her oppgitt er et resultat av våre tester og erfaringer, og er 
generelle i sin natur. Det innebærer imidlertid intet ansvar. Brukere er selv ansvarlige for 
utføring av egne tester for å fastslå hvorvidt produktet egner seg for en gitt type bruk. 
 


