
SPRAYSEAL
GUMMIBASERT FORSEGLINGSSPRAY



MASTON SPRAYSEAL
Maston SpraySeal er en gummibasert forseglingsspray 
som umiddelbart fyller og tetter lekkasjer, sprekker og hull 
— innendørs og utendørs, året rundt.

HIGH-BUILD & HØY VISKOSITET

OVERLEGEN FLEKSIBILITET

VANNTETT FORSEGLING

VÆRBESTANDIG

LANG HOLDBARHET

LUFTTØRKENDE

BYGGE OPP FLERE LAG

KAN OVERMALES

Forseglingen tetter raskt, bygger et 
tykt belegg og lar deg spraye nok 
materiale på en gang.

Forseglingen beholder sin fleksibilitet 
ved forskjellige temperaturer, ved 
skjøtene til forskjellige materialer og 
under påvirkning av UV-stråling.

Danner et tykt, helt vanntett belegg 
som forhindrer fuktinntrengning, rust 
og korrosjon.

Værbestandig og stabil ved UV-
stråling. Veldig god vedheft til de 
fleste materialer. 

Herder ikke helt, forblir fleksibel og 
antistatisk. Sprekker ikke eller blir 
skjør over tid.

SpraySeal er lufttørkende og tørker 
raskt. Circa 5–20 minutter tørketid 
mellom hvert lag.

Konsistensen gjør at man enkelt kan 
fylle igjen og bygge opp så mange 
lag man ønsker.

Kan enkelt overmales med alle typer 
maling etter at det har tørket.

TRE FARGER
Maston SpraySeal kommer i fargene sort, 
hvit og mørk grå i 500 ml sprayboks.

MASTON
Maston er et innovativt firma fra Finland 
med over 40 års erfaring i kjemisk-teknisk 
industri. Maston tilbyr spesialprodukter av 
høy kvalitet, et av disse er SpraySeal.

VIDEO
Vil du se Maston Sprayseal i aksjon 
– scann koden over og snurr film.



UTENDØRS OG INNENDØRS
Kan brukes både innendørs og utendørs, 
året rundt, også på våte overflater.

BRUKSOMRÅDER
Maston SpraySeal kan brukes på alt 
fra tetting av lekkasjer på takvinduer, 
ventilasjoner, avløp, rør og takrenner, 
til tetting av små hull og sprekker. 

Maston SpraySeal opprettholder sin 
fleksibilitet, slik at den kan brukes 
til å tette lekkasjer og sprekker på 
murstein, asfalt/bitumen, murstein, 
metall, vinyl, plast, PVC, betong, tre 
og andre overflater året rundt. 

ENKEL I BRUK, ÅRET RUNDT
Rengjør overflaten som skal behandles 
fra olje, fett, smuss, sot og løs rust.

Rist boksen godt før bruk.

Spray forseglingen i en avstand på
omtrent 15–25 cm. 

Spray først ett tykt strøk.

La belegget tørke i ca. 5 minutter til 
overflaten er klebrig. Sjekk så at alle 
overflateåpninger eller hull er dekket 
med belegg. Gjenta om nødvendig. 

Rengjør dysen ved å snu boksen og 
spray til bare drivmiddel kommer ut.
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Overflaten er kontakttørr etter 2 timer 
og helt tørr etter 24 timer.



Fyller og tetter hull, 
sprekker og lekkasjer 

— innendørs og 
utendørs, året rundt.



En bøtte som lekker, 
markise med hull i, et 
tak som lekker eller 

en takrenne som ikke 
er tett i skjøtene?
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