
Asennusohje / Bisazza FILL epoksisauma-aine

Fill on värillinen, erityisesti lasimosaiikeille tarkoitettu epoksisauma-aine, joka soveltuu sekä 
sisä-, että ulkokäyttöön. Epoksisaumaa suositellaan käytettäväksi pesutiloissa, kylpylöissä, 
merivesialtaissa, keittiötasoissa ja -välitiloissa sekä kaikissa niissä kohteissa, joissa valmiilta 
pinnalta vaaditaan korkeata hygieniaa sekä kemiallisten aineiden kestävyyttä.

Fill on helppohoitoinen haponkestävä kaksikomponenttiepoksi, johon on lisätty kvartsihiekkaa. 
Valmiista saumasta tulee erittäin kova, joten se kestää hyvin sekä mekaanista, että kemiallista 
kulutusta. Sileä, vettä imemätön pinta helpottaa sauman puhdistusta ja pitää sen siistinä. Fill 
sauma on helposti asennettava ja puhdistettava. Valmis sauma ei kutistu eikä siihen tule 
halkeamia. Sauman väriaineet ovat ultraviolettisäteilyn kestäviä mutta saattavat siitä huolimatta 
haalistua hieman ulkona käytettäessä.

Saumattavan alueen tulee olla täysin kuiva sekä puhdas pölystä ja muusta liasta vähintään 2/3 
sauman syvyydeltä. Ennen saumausta on tarkistettava, että kiinnityslaasti on kuivunut kunnolla. 
Fill sietää kiinnityslaastin pientä sisäistä kosteutta mutta saumattava alue ei missään nimessä 
saa olla märkä.

Kaada kovetin (Part B) kokonaisuudessaan epoksimassan (Part A) sekaan ja sekoita kunnolla 
kunnes massasta tulee tasaista. Suorita sekoittaminen alhaisella nopeudella, jotta 
epoksimassa ei lämpene. Sauma-aine tulee käyttää 45 minuutin kuluessa sen 
sekoittamisesta. Levitä sauma-aine huolellisesti kumilastalla ja pyyhi ylimääräinen massa pois 
kumilastan reunalla. Saumattavan pinnan lämpötilan pitää olla vähintään + 12 °C ja enintään + 
30 °C.  Älä koskaan lisää sauma-aineeseen vettä tai muita ylimääräisiä ainesosia.

Saumatun alueen huolellinen puhdistus pitää suorittaa välittömästi massan levityksen jälkeen 
ennen sen kovettumista. Kastele pinta kokonaisuudessaan ja puhdista se valkoisella Scotch-
Brite ® sienellä hankaamalla. Käytä pyörivää liikettä ja varmistu siitä, että saumat pysyvät 
täysinä. Kastele sientä tarpeeksi usein. Poista ylimääräinen vesi siivoussienellä ja vaihda 
puhdistukseen käytettävä vesi tarpeeksi usein. Viimeistele sauman pinta samalla sienellä. 
Varmistu siitä, että kaikki ylimääräinen Fill saumamassa poistuu mosaiikkien päältä 
puhdistuksen aikana sillä kovettuneen massan poistaminen on erittäin hankalaa tai jopa 
mahdotonta. Suuria lattiapintoja saumattaessa puhdistuksen voi suorittaa myös koneellisesti 
märkää Scotch Brite ® laikkaa käyttämällä. Ylimääräinen vesi poistetaan kumilastalla 
pyyhkimällä. Mikäli sauma-aine ehtii kovettua liiaksi puhdistuksen aikana lisää puhdistusveteen 
10 % alkoholia. Helpottaaksesi mosaiikkien pesua käytä pelkän veden sijasta Bisazzan omaa 
Shine liuosta, joka on sellaisenaan käyttövalmis epoksisaumojen puhdistamiseen. Suorita silti 
viimeinen pesu aina pelkällä vedellä ja tarkista huolella, että pinnnasta tulee täysin puhdas.

Valmis sauma kestää kevyttä kävelyä 24 tunnin kuluttua (+ 23 °C lämpötilassa). Lopullisen 
kovuutensa ja ominaisuutensa sauma saavuttaa neljän (4) vuorokauden kuluttua, jolloin se 
voidaan myös ottaa normaaliin käyttöön.

Käytä riittäviä suojavarusteita sillä epoksisauma ärsyttää silmiä, hengitysteitä ja ihoa. Mikäli 
ainetta joutuu silmiin pese se pois välittömästi runsaalla vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin. 
Huolehdi asennuskohteen riittävästä tuuletuksesta.

Fill sauma-ainetta voidaan varastoida kuivassa paikassa 24 kuukautta. Yhden pakkauksen 
sisältämä sauma-aine (3 kg) riittää yhden mosaiikkilaatikon (2,07 m2) saumaamiseen.
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