
Seal-a-Leak™ Reparationskit för permanenta 
reparationer och nödreparationer

Icopal® Flytande tätskikt



•	 Tätar	snabbt
•	 Fri	från	lösningsmedel
•	 Kan	användas	under	vatten
•	 Fäster	på	de	flesta	material

Seal-a-Leak™	är	en	flytande,	en-komponents	
reparationsmassa	som	utvecklats	för	permanent	reparation	
och	tätning	av	mindre	skador	och	läckor.	Produkten	lämpar	
sig	även	mycket	väl	för	nödreparationer	vid	t.ex.	läckor	
eller	skador	på	tak	där	vädersituationen	gör	en	permanent	
reparation	svår.

Enduroflex®-teknologin är det senaste inom flytande 
tätningsmedel och eliminerar många av svårigheterna med 
traditionella produkter. Seal-a-Leak med Enduroflex-teknologi 
är luktfri och innehåller inga lösningsmedel. Produkten är 
användarvänlig, tätar mot vått underlag och kan användas vid 
temperaturer ned till +5ºC. Seal-a-Leak tätar läckor snabbt – 
även under vatten!

Permanent	reparation
Vid synlig läcka eller skada på t.ex. tak eller dyl., följ 
instruktionerna på nästa sida.

Seal-a-Leak tätar läckor efter några timmars härdning, 
men produkten kommer att upplevas som mjuk och ohärdad 
i flera dagar. Under förhållanden med en relativ luftfuktighet 
som är lägre än 25 % kan det ta upp till 15-20 dagar innan 
produkten är genomhärdad och har full mekanisk styrka. 
Under den perioden får produkten inte belastas eller beröras.

Nödreparation	
Vid synlig skada eller läcka under dåliga väderförhållanden:
häll Seal-a-Leak direkt på skadan och låt produkten härda. 
Läckan tätas och förseglas omedelbart. Denna typ av 
reparationer bör alltid följas upp av en permanent reparation 
när vädret tillåter.

Användarvänligt reparationskit för tätning av läckor

För reparation och tätning av läckor i t.ex.: 

•	 Papptak och plåttak
•	 Skorstenar
•	 Terrasser
•	 Membran
•	 Murar
•	 Rörgenomföringar
•	 Båtar, husvagnar och husbilar

Fäster på de flesta ytor, t.ex.:
metall, trä, glas, murbruk, asfalt, pvc, takpapp och gummi.

Innehåll
Reparationssetet innehåller 1,4 kg tätningsmassa, 
EP1-primer (75 ml) och polyesterduk (1000 x 600 mm).
Detta täcker ett område på ca 0,7m2

Rengöring
Ohärdad Seal-a-Leak kan tas bort med lacknafta. 
Härdad Seal-a-Leak måste tas bort mekaniskt.

Förvaring
Förvaras torrt och frostfritt. 
Oöppnad förpackning är hållbar i minst ett år från tillverkn-
ingsdatum. Öppnad förpackning är hållbar i ca 10 dagar.

Försiktighetsåtgärder
Undvik kontakt med hud och ögon, använd handskar och 
skyddsglasögon. Vid förtäring, kontakta läkare omedelbart. 
Se www.icopal.se för ytterligare dokumentation.



ICOPAL Flytande tätskikt

Förarbete

Grundning (för ytor av asfalt, trä och gummi)

Applicering

Ytan måste vara fri från 
damm, olja, fett, mögel och 
lösa partiklar. För optimal 
härdning måste den relativa 
luftfuktigheten vara över 
25 %. Vid lägre luftfuktighet 
kan rent vatten sprayas på 
reparationsområdet.
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Använd en omröringspinne 
och rör om grundligt, men 
försiktigt före användning. 
Överdriven omröring kommer 
att blanda in luft i produkten, 
med följden att det bildas 
luftbubblor. 
Låt i så fall produkten vila 
ca 5 minuter, eller tills 
luftbubblorna har försvunnit.

Häll en måttlig mängd EP1-
primer på reparationsområdet.
OBS! Primern ska inte användas 
på andra ytor än asfalt, trä och 
gummi.

Fördela primern tunt med en 
borste eller pensel.

Maskera ett område runt 
skadan. Se till att maskeringen 
sträcker sig minst 100 mm 
utanför kanten av området som 
ska repareras.

Häll Seal-a-Leak på 
reparationsområdet. För ett 
optimalt slutresultat är det viktigt 
att applicera ett rikligt skikt.

Fördela massan jämnt med en 
roller eller pensel. 

Lägg polyesterduken direkt i 
den våta massan. Släta ut alla 
ojämnheter.

Applicera omedelbart ett tjockt 
lager Seal-a-Leak så att duken 
blir helt mättad. 

Stryk ut massan med en roller 
eller pensel.

Ta bort maskeringen runt 
reparationsområdet och låt 
massan härda.

Ytan är vattentät direkt efter 
applicering. Härdningstiden 
är ca 4 timmar beroende på 
temperatur och luftfuktighet.

Låt den vita primern torka tills 
ytan är transparent/färglös. 

Torktiden är ca 20 minuter 
beroende på temperatur och 
luftfuktighet.

Använd sax och klipp till 
en bit av den medföljande 
polyesterduken. 

Anpassa duken så att den 
passar innanför det maskerade 
området. Duken ska gå 
minst 75 mm utanför 
reparationsområdet.
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Se	instruktionsfilm	på	www.icopal.se
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