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 Tuotetietoesite 

Versio 1 / 2013 

SikaLastomer
®
-710 

Butyylipohjainen tiivistemassa 

Tekniset tiedot 

Koostumus Butyyli 

Väri (CQP
1) 

001-1)
 Valkoinen, harmaa, mus-

ta  

Tiheys (kuivumaton) (CQP 006-4) 1,4 kg/l noin 

Tuotteen levityslämpötila 10 – 35°C  

Kalvon muodostumisaika
2)

 (CQP 019-1) 20 min. noin 

Kutistuminen (CQP 014-1) 12% noin 

Käyttölämpötila (CQP 513-3)  -30 – 80°C 

Säilyvyys (varastoituna alle 25°C) (CQP 016-1) 12 kuukautta 
1)
CQP = Corporate Sika Quality Standards

 2)
Kuivumisolosuhteissa: 23°C / 50% ilman suht. kosteus 

 

 
Tuotekuvaus 

SikaLastomer
®
-710 on pastamai-

nen, lyhytsäikeinen, liuotin-
ainepohjainen butyylimassa. Tuote 
saavuttaa plastisen koostumuksen 
liuotinaineen haihduttua. Massa 
soveltuu liitosten plastiseen tiivis-
tämiseen monilla eri teollisuuden 
aloilla.  
SikaLastomer

®
-710 valmistetaan 

ISO 9001 / 14001 -laadunvalvonta- 
ja ympäristönormien mukaisesti.  
 

Tuotteen edut 

- Helppokäyttöinen 
- Saavuttaa plastisen koos-

tumuksen ilman lämmitystä 
- Kestää hyvin ikääntymistä 

- Soveltuu tiivistämään uudelleen 
avattavia liitoksia 

- Ei sisällä silikonia 
- Erinomainen tiiveys vesihöyryä 

vastaan 
 

Käyttökohteet 

SikaLastomer®-710 soveltuu 
erityisesti plastiseen tiivistämiseen 
uudelleen avattavissa liitoksissa. 
Tuote soveltuu käytettäväksi ajo-
neuvo-, linja-auto-, kuorma-auto- ja 
matkailuvaunuteollisuudessa. 
SikaLastomer®-710 tarttuu hyvin 
lähes kaikille materiaalipinnoille 
hyvin vähäisillä esikäsittelyillä. 
Tämä tuote on tarkoitettu vain 
ammattikäyttöön. Tuote tulee tes-
tata todellisilla materiaalipinnoilla ja 
käyttöolosuhteissa tartunta- ja 
yhteensopivuusominaisuuksien 
varmistamiseksi. 
 



 

: 

www.sika.fi 

www.sika.com 
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Oy Sika Finland Ab 

Koskelontie 23 C 

PL 49 

02921 Espoo 

Puh.   (09) 511 431 

Faksi   (09) 5114 3300 

 Kemiallinen kestävyys 

SikaLastomer
®
-710 kestää pitkäai-

kaisesti: vettä, merivettä, kalkki-
vettä ja vesipohjaisia puhdistusai-
neita. Kestää heikosti: polttoai-
neita, mineraaliöljyjä, kasvi- ja 
eläinrasvoja ja -öljyjä.  
Edellä mainitut tiedot on annettu 
ainoastaan yleisohjeiksi. Annamme 
pyydettäessä kohdekohtaista neu-
vontaa.  
 
Tuotteen käyttäminen 

Pintojen esikäsittelyt 
Pintojen tulee olla kuivia ja puhtaita 
eikä niissä saa olla rasvaa, öljyä tai 
pölyä. Epävarmoissa tapauksissa 
suosittelemme esikoetta ennen 
massan levittämistä lopulliseen 
käyttökohteeseen. 

Käyttö 

Patruuna: Puhkaise massan tulo-
aukon sinetti.  
Kalvopakkaus: Aseta kalvopak-
kaus levityspistoolin (paineilma-
käyttöinen) sisään ja avaa se leik-
kaamalla sulkurenkaan juuresta.  
Kiinnitä mukana tuleva muovinen 
kärkiosa käsi- tai paineilmakäyttöi-
seen levityspistooliin. Kiinnitä levi-
tyssuutin ja muotoile käyttötar-
koituksen mukaan.  
Tuotteen levittämistä ei suositella 
alle 10°C eikä yli 35°C läm-
pötiloissa.  

Sauman viimeistely 
SikaLastomer

®
-710 -saumat on 

helppo viimeistellä vedellä ja  saip-
pualla. 

Tahrojen poisto 
Tiiviillä pinnoilla anna tiivistysmas-
san ensin kuivahtaa ja poista sitten 
taputtelemalla tahroja kevyesti 
kuivuneella kerroksella SikaLasto-
mer

®
-710:tä. Huokoisilta pinnoilta 

kovettunut SikaLastomer
®
-710 on 

poistettavissa vain mekaanisesti ja 
viimeistely Sika

®
 Remover-208:lla 

pyyhkien. Kädet ja muu tahriintunut 
iho tulee puhdistaa välittömästi 
Sika

®
 Handclean -puhdistuspyyh-

keellä tai sopivalla teollisuuspesu-
aineella ja vedellä (ei liuottimilla). 

Ylimaalaus 

SikaLastomer
®
-710 ei ole tarkoitet-

tu ylimaalattavaksi.  
 

 
 

Lisätietoja 

Seuraavat julkaisut toimitamme 
pyynnöstä: 
- käyttöturvallisuustiedote 
 
Pakkaustiedot 

 

Patruuna 310 ml 

Kalvopakkaus 500 ml 

Tärkeää 

Saadakseen kemiallisten tuottei-
den kuljetusta, käsittelyä ja varas-
tointia koskevaa tietoa käyttäjän 
tulee tutustua voimassa oleviin 
käyttöturvallisuustiedotteisiimme. 

 

Huomautus 
Nämä neuvot ja ohjeet on annettu 
käyttäjän opastukseksi sitoumuksetta 
eivätkä ne vapauta käyttäjää vastuusta 
varmistua tuotteen sopivuudesta yksit-
täisessä tilanteessa. Epävarmoissa 
tapauksissa suosittelemme kokeiden 
tekoa sekä kohdekohtaista neuvon-
taamme. Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki 
suositukset liittyen Sika-tuotteiden 
työstämiseen sekä loppukäyttöön, on 
annettu hyvässä uskossa perustuen 
Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja 
kokemukseen tuotteistamme, kun 
niiden huolellinen varastointi, käsittely 
ja käyttö tapahtuu normaaliolosuh-
teissa. Käytännössä erot materiaa-
leissa, käsiteltävissä alustoissa ja 
todellisissa työskentelyolosuhteissa 
ovat sellaiset, että mitään varsinaista 
takuuta koskien tuotteen myyntiä tai 
sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen 
tai mitään muutakaan oikeudellista 
vastuuta ei ole johdettavissa näistä 
ohjeista, mistään kirjallisista suosituk-
sista tai annetuista neuvoista. Kolman-
sien osapuolten oikeudet on huomioi-
tava. Kaikissa tilauksissa ja toimituk-
sissa noudatetaan voimassaolevia 
yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme. 
Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. 
tuotteen viimeisimpään voimassaole-
vaan tekniseen tietoesitteeseen, jonka 
toimitamme pyydettäessä. 

 


