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3400 LEAKSEAL® 
 

 

 

Fleksibel gummibelægning, 

forsegler utætheder og revner 

     Vandtæt halvblank belægning 

     Kan behandles med latex eller oliebaserede malinger  

        Anvendes på metal, aluminium, PVC, beton, murværk, 

     forskellige tagmaterialer mv
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3400 LEAKSEAL® 
 

 

BESKRIVELSE 

RUST-OLEUM® LeakSeal® 3400 er en gummiagtig belægningsmaling,  

som lukker og forsegler utætheder og revner. LeakSeal® giver en vand- 

tæt og fleksibel overflade, som hindrer fugtindtrængning og forebygger 
korrosion.  

ANVENDELSE 

LeakSeal® anvendes til forsegling af huller og revner i metal, aluminium, 

galvaniseret stål, PVC, beton, murværk, tagpap, vinyl glasfiber o.lign.  

TEKNISKE DATA 

Glansgrad:  Satin 

TØRRETIDER v/ 20° C/RH 50% 

Berøringstør: 20 – 30 minutter 

Håndteringstør: 45 – 60 minutter 

Genbehandling: Påfør 2. lag LeakSeal efter 15 – 30 minutter 

   Genbehandles med vandbaserede eller olie- 

   baserede topmalinger efter 24 timer 
Gennemhærdet: 24 timer 
 

ANBEFALET TØR FILMTYKKELSE 

65 µm 

TEORETISK RÆKKEEVNE 

0,74 m² pr. spraydåse ved 65 µm tør filmtykkelse 

PRAKTISK RÆKKEEVNE 

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens 
porøsitet og stand, hullets/revnens størrelse samt materialespild  

under påføring. 

OVERFLADEFORBEREDELSE 

Fjern al snavs og løst materiale fra overfladen. Afvask med et rense- 

middel iblandet vand og skyl efter med rent vand. Lad overfladen tørre 

helt. Dårligt hæftende maling fjernes med stålbørste eller sandpapir.  

Blanke overflader matteres let og børstes ren. Overfladen testes for 
forenelighed. 
 

BRUGSANVISNING 

Ryst spraydåsen grundigt i et minut efter at blandekuglen kan høres. Hvis 
blandekuglen ikke kan høres FRARÅDES DET AT SLÅ PÅ DÅSEN, kontakt 
derimod ARMA-TUBE A/S. Det anbefales at udføre en test for at få et ind-
tryk af det endelige resultat. Hold spraydåsen 20 – 45 cm fra overfladen  

og påfør produktet i korte lige strøg. Det anbefales at påføre et tyndt første 
lag. Andet lag påføres i et lidt tykkere lag, så produktet dækker helt. Man 
kan påføre et tykkere lag ved at holde spraydåsen tættere på overfladen. I 
begyndelsen kan det forekomme, at produktet skummer eller bobler, men  

det vil forsvinde når laget tørrer op. Bedste resultat opnås efter påføring af 
to lag. Tørretid mellem lagene skal være 15 - 30 minutter. 
 

PÅFØRINGSFORHOLD 

Produktet påføres udendørs eller i områder med god udluftning f.eks. i 
carport el. lign. Påføringstemperaturer 10 - 32° C og luftfugtighed under 
85%. Må ikke påføres overflader, der er opvarmet til over 93° C. Undgå  

at spraye i stærk vind og støvede omgivelser. Tildæk omgivende flader, 
som ikke skal behandles. 
 

BEMÆRK 
1. Hvis dysen tilstopper, skal spidsen på spraydåsen vrides af  
        og renses i fortynder.  Stik aldrig noget ned i dyseåbningen. 
2. Tag dysen af efter endt arbejde. 
3. Spild m.m. afrenses med xylen eller terpentin. Den tomme  

dåse bortskaffes i h.t. reglerne om bortskaffelse af affald. 
4. Den tomme dåse må ikke brændes eller bortskaffes sammen  
        med husholdningsaffald. 

SIKKERHEDSDATA 
MAL-kode:          Sort (3478) og hvid (3490)    4-3 

 Transparent (3410)      4-5  

 Aluminium (3415)      4-3 
 

Bemærk:          Læs sikkerhedsdatablad og informationer 

         på etiketten. 
 

HOLDBARHED / OPBEVARING 

2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket  

     originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer 

     mellem 5° og 35° C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Datablad udarbejdet: 30.04.2019 / is 
 

 
 
Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget  
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, 
eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugerens ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i  
det tekniske datablad. 
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                   7400  Herning             
Danmark 

                   T : +45 97 12 72 66        
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      Rust-Oleum Netherlands B:V 
Zilverenberg 16 
5234 GM’s-Hertogenbosch 

      The Netherlands 
           T : +31 (0) 165 593  636 

info@rust-oleum.eu 

 

Tor Coatings Ltd 

(Rust-Oleum Industrial).  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate 

Birtley, Chester-le-Street 

DH3 2RE United Kingdom   
T:  +44 (0)1914 113 146 

info@rust-oleum.eu 

 

N.V. Martin Mathys S.A. 

Kolenbergstraat 23 
3545 Zelem  

Belgium 

T : +32 (0) 13 460  200 

info@rust-oleum.eu 
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