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TUOTTEEN KUVAUS 
Colorex Latexfog on 1-komponenttinen elastinen akrylaattipohjainen tiiviste, joka kuivuu 
haihtumalla vettä. Tuotteella on hyvä tarttuvuus useimpiin rakennusmateriaaleihin, kuten 
betoniin, puuhun, metalliin, lasiin ja maalattuihin pintoihin. 
 
Colorex Latexfog ei värjää ympäröiviä materiaaleja ja se voidaan maalata useimmilla 
markkinoilla olevilla väreillä. 
 

Käyttöalue 
Colorex Latexfog käytetään sisätiloissa ikkunoiden ja ovien, seinä- ja metalliosien 
saumoissa, ilmanvaihdossa ja putkien läpiviennissä sekä halkeamien ja rakojen 
tiivistämiseen ilmavuotojen estämiseksi. Tuotetta voidaan käyttää myös saumojen täyttöön, 
saumojen tiivistämiseen kipsilevyasennuksessa sekä esimerkiksi puujulkisivujen korjaukseen 
ja tiivistykseen mm. uudelleen maalattaessa. Tiivisteaine soveltuu hyvin myös 
solumuovilevyjen liimaamiseen ja toimii erinomaisesti vesiohenteisena kovettuvana liimana 
useimmille rakennusmateriaaleille. 
 
Sitä voidaan levittää kosteille pinnoille, mutta sitä ei tule käyttää saumoille, jotka ovat alttiina 
jatkuvalle vesikosketukselle, esim. uima-altaissa ja vesialtaissa. Jos sauman liike ylittää +- 10 
% (jännitys/puristus) sauman leveydestä, suositellaan erittäin elastisia saumayhdisteitä.  
 
Käyttöohjeet 
Käyttölämpötila: +5 °C till +30 °C 
Pintakuiva: n. 30 minuuttia 
Täysin kuiva: 1-3 päivän kuluttua koosta, kosteudesta ja lämpötilasta. 

  Kuivumisaika: Voidaan maalata 1-3 päivän kuluttua. 
Voidaan maalata päälle: useimmilla maalityypeillä. Markkinoilla olevia mallia suositellaan 
kokeilua. Koskee ennen kaikkea maalausta kiiltoasteella 2-3. 
Sauman mitta:: Leveys(mm) 

5 – 7 
8 – 12 
13 – 20 

Syvyys 
(mm) 3 – 5 
5 – 7 
5 – 8 

Varastointi: Vähintään 24 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa  
0 - 25°C Colorex Latexfog on pakkas- ja sulatuskestävä -18 °C asti, enintään kolme jaksoa. 
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KÄYTTÖOHJEET 
Esikäsittely  Liitosten sivujen tulee olla puhtaat ja ilman öljyä, rasvaa ja 
irtonaisia materiaaleja. Metallipinnat poistetaan rasvasta ja irtonainen maali hiotaan pois. 
Mitoitus: Saumaliikenteessä keskisyvyys ei saa olla alle 5 mm. 
Pohjaus: 
 Käytä umpisoluisia pohjalistaa, jotka eivät ime vettä. 
Nauhan tulee olla 3-4 mm paksumpi kuin sauman leveys. Käytä tylsää työkalua, jotta 
muovaus ei vaurioidu. 

 
Pohjustus: Erittäin imukykyisillä alustoilla saumapinnat on pohjustettava 

pohjamaalilla, joka koostuu 1 osasta saumamassaa + 2 
osasta vettä. Pohjamaalin tulee kuivua n. 1 tunti +20 C:ssa. 

 
 
Käyttö: Levitä Colorex Latex -tiiviste saumapistoolilla tai paineilmaruiskulla. 
Paina tiiviste alustaa vasten niin, ettei ilmataskuja muodostu. Tasoita välittömästi levityksen 
jälkeen sopivalla työkalulla, kuten kumi- tai teräslastalla, kostutetulla sienellä tai siveltimellä. 
Suojaa liitos kosteudelta ensimmäisten päivien aikana. 
Työkalujen puhdistus: Puhdista työkalut heti käytön jälkeen vedellä. Poista 
tahroja ja roiskeita samalla tavalla. 
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