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PRODUKTDATABLAD

Casco® RubberFix
Reparationssæt til reparation, beskyttelse og vandtætning.

PRODUKTBESKRIVELSE
Ideel til limning, udfyldning og forsegling af gummi, 
læder, tekstil, neopren, forskellige syntetiske stoffer 
(såsom Hypalon®), træ, metal eller keramik.

ANVENDELSE
Velegnet til reparation af sko, sportssko (såler og hæ-
le), støvler, handsker, hjemmesko, hockeystave, oppu-
stelige genstande (såsom både, luftmadrasser) lavet af 
gummi eller blød PVC, regntøj, rejsetasker, våddrag-
ter, dykkerudstyr, telte, sadler, dekorative materialer, 
forlygter og forstærkning af syede sømme og til ud-
fyldning af samlinger og huller.

EGENSKABER
Indeholder ingen opløsningsmidler▪
Vandresistent reparationsprodukt med meget stær-
ke limningsegenskaber

▪

Høj fleksibilitet▪
Temperaturbestandig fra - 40 ° C til + 120 ° C▪
Giver en gennemsigtigt samling ▪
God vedhæftning til mange materialer▪
Højt tørstofindhold▪

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base MS-Polymer

Emballage 50 ml tube inkl. spatel, sandpapir og forstærkningsnet

Farve Transparent

Holdbarhed 24 måneder fra produktionsdato. Begrænset holdbarhed efter emballagen 
er åbnet.

Opbevaringsforhold Opbevar et tørt køligt sted.

Densitet 1104 kg/m³

Tørstofindhold vægt 100 %

Flygtige organiske stoffer (VOC) indhold Ingen

Konsistens  Viskosity ca. 125 mPa.s.

Temperaturbestandighed fra -40°C til +120°C

Fugtbestandighed Meget god

Vejrbestandighed Meget god
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ANVENDELSE

Produkt temperatur Brug ikke ved temperaturer under +5 ° C eller ved en ekstremt lav relativ 
luftfugtighed.

Hærdetid Ca. 48 timer.
Hærdetid kan variere afhængigt af bl.a. overflade, anvendt produktmæng-
de, luftfugtighedsniveau og omgivelsestemperatur.

Skindannelsestid Ca. 10-30 minutter

BEMÆRK
Alle tekniske data på dette produkt er baseret på labo-
ratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor 
vores kontrol

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED
For information om sikker håndtering, opbevaring og 
bortskaffelse henvises til seneste udgave af sikker-
hedsdatablad (SDS) for produktet. SDS indeholder des-
uden fysiske, toksikologiske og andre sikkerhedsrelate-
rede data.

INSTRUKTION
FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Alle dele skal være helt rene og fri for fedt. Gør altid 
overfladen ru med sandpapir. Materialer, der skal re-
pareres, skal være helt gennemtørre.

ANVENDELSE / VÆRKTØJ

Brug spatel til at påføre pastaen i et jævnt lag på 
mindst 2 mm, og godt omkring det område, der skal 
repareres (helst på hele overfladen). Glat pastaen med 
spatelen. 
Reparation af skosåler og gummibåde: materialer skal 
være helt rene og gennemtørre. Overfladen skal altid 
slibes ru med sandpapir. Påfør et tyndt lag pasta (min-
dre end 1 mm). Tryk den vedlagte polyester forstærk-
ningsnet (min. 2,5 cm bredde) ned i pastaen ved hjælp 
af vedlagte spatel. Påfør et tyndt lag pasta på og om-
kring forstærkningsnettet. Glat med spatel og lidt sæ-
bevand. Lad hærde i mindst 48 timer.
Pletter / rester: Fjern straks friske pletter med aceto-
ne. Tørrede limrester kan kun fjernes mekanisk.
Bemærk: Når hætten sidder fast, skal du holde den un-
der varmtvandshanen og skrue af. Fjern enhver hær-
det pasta i hætten med en skarp kniv. 
RubberFix hærder under påvirkning af luftfugtighed. 
Som et resultat kan der forekomme en let skumdan-
nelse. Et lavt luftuftfugtighedsniveau kan nedsætte 
hærdningsprocessen.

BEGRÆNSNINGER
Ikke egnet til polypropylen (PP), polyethylen (PE) PM-
MA, PC, teflon og bitumenholdige overflader.
Langvarig UV-eksponering kan forårsage misfarvning 
og påvirke holdbarheden.
     
BRUG
Klem RubberFix frem til åbningen. Rengør 
åbningen forsigtigt med acetone, inden du sætter 
hætten på. Åbnede tuber opbevaret i fryser forlænger 
holdbarheden. Optø tuben, inden det genbruges.
 
PLETTER / RESTER
Fjern straks friske pletter med acetone. Tørrede limre-
ster kan kun fjernes mekanisk.

LOKALE RESTRIKTIONER
Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og re-
striktioner kan den anbefalede anvendelse for produk-
tet variere fra land til land. Se venligst det landespeci-
fikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING
Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika’s pro-
dukter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet 
til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i 
god tro efter vore egne erfaringer og baseret på god-
kendt praksis og det teknologiske og videnskabelige 
erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af 
sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden 
garanti af nogen art, og som ikke medfører noget 
yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad 
der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. 
Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersø-
ge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er 
egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, 
at produkterne opbevares og anvendes på korrekt må-
de i overensstemmelse med meddelte forskrifter og 
under hensyn til konkrete forhold, således at skader 
eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver 
ordre er alene accepteret og enhver leverance alene 
effektueret i henhold til Sika Danmark A/S’s generelle 
salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes be-
kendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlan-
gende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke syste-
matisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug 
i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad 
skal betragtes som vejledende, med mindre andet er 
angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk
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