
     5.4.2022 

Tuote-esite: 

Probau Akryylimassa 

Yleiskäyttöön, maalattavissa, useimmille materiaaleille  

Tuotekuvaus ja käyttö: 

Probau Akryylimassa on plastoelastinen yksikomponenttinen vesiohenteinen akryylimassa, joka voidaan 

maalata kovettumisen jälkeen. Tuote kovettuu veden haihtuessa.  

 

Probau Akryylimassaa käytetään ovi- ja ikkunakarmien saumaukseen, seinien ja katon nurkkien siistimiseen 

sekä halkeamien täyttöön, levysaumoihin ja putkien läpivienteihin jne. Massa soveltuu myös akustiseen 

saumaukseen.  

 

Probau Akryylimassaa voidaan käyttää ilman primerointia pinnoilla kuten betoni, tiili, käsitelty puu, eloksoitu 

alumiini jne. 

 

Fysikaaliset / kemialliset ominaisuudet:  

 

Kovettumaton massa: 

Laatu:  Vesiohenteinen akryylimassa  

Homeenestoaine: Ei 

Ominaispaino: n. 1,6 kg/ltr 

Säilyvyys:  18 kk avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa varastossa. 

Kuljetus:  Pakkasen kestävyys kuljetuksen aikana -15 °C asti. 

Pakkaus:  300 ml patruuna 

Väri:  Valkoinen 

 

Kovettunut massa: 

Maalattavuus: Kyllä 

Kutistuminen: n. 15 % 

Kestävyys:  Lämpötila: -20 °C - +60 °C. 

  Vesi: Ei kestä jatkuvaa veden vaikutusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Käyttöohjeet: 

 

Sauman mitoitus: Massaa voidaan käyttää saumoissa, joiden leveys on 0-25 mm. Ottaakseen vastaan 

maksimiliikkuvuuden on sauman oltava vähintään 7,5 mm leveä.  

 

Käytä saumassa oikean paksuista pohjanauhaa, joka asennetaan haluttuun sauman 

syvyyteen.  

 

Huom: Useissa rakennuskohteissa käytetyt rakennusmateriaalit sopeutuvat 

ympäröivään kosteuteen ensimmäisten kuukausien aikana. Tämä tapahtuu 

erityisesti silloin kun tilat otetaan käyttöön ja lämmitys kytketään päälle. Tällöin voi 

muodostua suurempaa elämistä rakennusosien väliin kuin mitä saumausmassa voi 

ottaa vastaan. Tämä koskee erityisesti ohuita saumauksia. Tällöin voi muodostua 

repeytymiä, jotka voidaan jälkeenpäin 

saumata umpeen (kun rakennus on saavuttanut tasapainon käyttöolosuhteisiin 

verrattuna). 

 

Valmistelu:  Saumattavan pinnan tulee olla puhdas, kuiva, rasvaton, pölytön sekä puhdistettuna 

irtohiukkasista. Probau Akryylimassaa voidaan käyttää ilman primeria useimpiin 

pintoihin, kuten lasi, eloksoitu alumiini, käsitelty puu, betoni, tiili ja keramiikka. 

Erittäin huokoiset pinnat käsitellään seoksella, jossa on 50% akryylimassaa ja 50% 

vettä.    

   

Käytännössä eri materiaaleilla on eroja, siksi suosittelemme aina riittäviä 

tartuntakokeita ennen työn alkua – erityisesti suuremmissa käyttökohteissa. 

Suositellaan suojateipin käyttöä, joka poistetaan heti massan asennuksen jälkeen. 

 

Käyttölämpötila: +5 °C - +30 °C. 

 

Käyttö: Patruunan nokka leikataan terävällä veitsellä. Pursotuskärki leikataan vinoon niin, 

että se on hieman kapeampi kuin sauman leveys ja kiinnitetään patruunaan. Massa 

levitetään käsi- tai paineilmakäyttöisellä puristimella.  

Massa painetaan paikoilleen ja viimeistellään vedessä kostutetulla saumauspuikolla, 

märällä sienellä tai märällä pyyhkeellä viimeistään 5-10 minuutin kuluttua 

levityksestä. 

 

Kovettuminen: Nahkoittuminen: 7 minuuttia 23 °C, 55 % RH. 

   

Pienet saumat kovettuvat n. 1 – 2 päivässä. Suuremmat saumat tarvitsevat 

pidemmän kovettumisajan. Massa kovettuu hitaammin alhaisessa lämpötilassa 

korkeassa ilman kosteudessa.  

 

Jälkikäsittely: Kovettumisen jälkeen Probau Akryylimassa voidaan maalata useimmilla 

maalilaaduilla. Koska maalikoostumuksissa on eroja, suosittelemme aina 

testaamaan maalin soveltuvuuden. Maalin halkeilu on mahdollista, kun käytetään 

mattapintaisia maaleja 

 

 

Puhdistus: Työkalut voidaan puhdistaa ja saumausmassa poistaa lämpimällä vedellä.  

 Kovettunut massa voidaan poistaa mekaanisesti.  

 Iho pestään saippualla ja vedellä. 

 

 

Turvallisuus: Katso käyttöturvallisuustiedote 


