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Tekniskt produktblad
Borstlist

Tätlist med borst och fot i polypropen. Ger god tätning mot drag, buller , vatten, rök, damm mm, vid 
användning i fönster, dörrar, balkonger och uterum.

Funktion
Borsten, fastsydd på tyg, har gjutits samman med gummidelen med hjälp av varmlim; vilket skapar en hög samman-
hållning. Materialen sitter väl ihop och borstlisten är följsam på olika material. Finns i två varianter; självhäftande 
eller icke självhäftande.

Användningsområden
Möbler, dörrar och fönster av trä, aluminium eller PVC. 

Garnet i borsten
Garnet är tillverkat av 100% polypropylen. Kemiskt ”trög” vilket innebär att den har hög motståndskraft mot nötning, 
ozon och biologisk påverkan. Håret är behandlat med silikon för att öka motståndskraften mot fukt och för att minska 
friktionskoefficienten vid användning på skjutpartier, dessutom är borsten behandlad så att den har hög uV-stabilitet 
och skyddas mot plötsliga temperaturväxlingar.

Teknisk data
Mjuklim:
Viskositet upp till 175°C:  9 000 - 11 000 mPas
Färg:    Gul/transparant
Temperatur vid användning:  140°C-175°C
smältläge:   ca 95°C
    
Användning:
Rekommenderad temperatur marginal: 0°C-35°C
Förbered ytan: Ytan där borstlisten ska appliceras måste vara fri från olja, damm och andra typer av smuts.
Vid applicering måste anbringat tryck på cirka 3-4kg skapas vid flertal tillfällen och speciellt i ändarna av listen för 
att undvika dragning i längdriktningen som kan orsaka att ändarna lossnar.
Vänta 24 timmar innan test av vidhäftningen genomförs. 
Efter vidhäftning bör man undivka att ta dän eller flytta listen eftersom dess vidhäftningsförmåga kraftigt försämras.

förvaring
Rekommenderad förvaringstemperatur: 10°C upp till 25°C
Vid temperaturer under 0°C kan vidhäftningsförmågan minska, men detta bör återställas vid normala temperaturför-
hållanden.
lagringstid: Max 1 år (gäller självhäftande)
Viktigt!
Vid applicering av borstlist på ytor av PVC kan vidhäftningsproblem uppstå beroende på vilken typ av PVC som 
används. Vissa typer av PVC innehåller komponenter som med tiden förflyttar sig till materialets yttre delar och detta 
kan skapa områden på PVC där borstlisten har liten eller ingen vidhäftningsförmåga, och göra så att borstlisten släp-
per och lossnar helt och hållet.

Vid eventuella frågor kontakta VD 
Per Wickert på 0392-36010


