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Ersätter: Kuupäev: august 2019 

RubberFix 

• Veekindel parandus-
toode väga heade
nakkuvusomadustega

• Väga paindlik

• Temperatuuritaluvuse
vahemik: –40 °C kuni
+120 °C

• Tagab läbipaistva
tulemuse

• Hea nakkuvus paljude
materjalidega

• Kõrge tahkete ainete
sisaldus

Paranduspasta parandamiseks, 
kaitsmiseks ja veekindlaks tegemiseks. 

Sobib ideaalselt kummi, naha, tekstiili, 
neopreeni, erinevate sünteetiliste 
materjalide, puidu, metalli või keraamika 
liimimiseks, täitmiseks ja tihendamiseks. 

TEHNILISED ANDMED 

Alus: MS polümeer 

Välimus: läbipaistev 

Viskoossus:  umbes 125 mPa.s 

Niiskuskindlus: väga hea 

Veekindlus:  hea 

Temperatuuritaluvus:  –40 °C kuni +120 °C 

UV-kindlus: hea 

Kemikaalitaluvus: hea 

Elastsus: väga hea 

Täitevõime: väga hea 

KASUTAMISTEAVE 
Töötemperatuur: ärge kasutage temperatuuridel alla +5 °C 

või äärmiselt madala suhtelise õhuniiskuse tingimustes.  

Kuivamine  

Pindkuivamise aeg: umbes 10–30 minutit. 

Kõvenemisaeg: umbes 48 tundi. 

*Kõvenemisaeg võib erineda olenevalt pinnast, toote

kogusest, niiskustasemest ja õhutemperatuurist.

Säilimisaeg: vähemalt 12 kuud alates tootmiskuupäevast. 

Piiratu säilimisaeg pärast avamist. Hoida kuivas, jahedas 

ja külmumiskindlas kohas. 

Töövahendid: liivapaber ja spaatel (komplektis). 

KASUTUSALA 
Sobib ideaalselt kummi, naha, tekstiili, neopreeni, 

erinevate sünteetiliste materjalide (nt Hypalon®), puidu, 

metalli või keraamika liimimiseks, täitmiseks ja 

tihendamiseks.  

Sobib ka (spordi)jalatsite, taldade ja kandade, saabaste, 

kinnaste, tuhvlite, (hoki)keppide, kummist või pehmest 

PVC-st täispuhutavate esemete (nt paadid, 

õhkmadratsid), vihmamantlite, reisikottide, kalipsode, 

sukeldumisvarustuse, telkide, (hobuse) sadulate, 

dekoratiivmaterjalide ja esitulede parandamiseks, 

õmbluskohtade tugevdamiseks ning vuukide ja vahede 

täitmiseks.  
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KASUTUSSUUNISED 
Nõuded pinnale: parandatavad materjalid peavad olema 

täiesti kuivad. 

Eelnev pinnatöötlus: kõik pinnad peavad olema täiesti 

puhtad ja määrdevabad. Karestage pinda alati 

kaasasoleva liivapaberiga. 

Määrige pastat spaatliga ühtlaselt vähemalt 2 mm kihina 

parandatavale alale (eelistatavalt tervele pinnale).  

Siluge pastat spaatliga.  

Jalatsite aukude ja kummipaatide parandamine: 

materjalid peavad olema täiesti puhtad ja kuivad. 

Lihvige alati korralikult liivapaberiga.  

Kandke peale õhuke kiht pastat (alla 1 mm).  

Pressige kaasasolev polüester-marli (min laius 2,5 cm) 

pastasse, kasutades kaasasolevat spaatlit.  

Kandke õhuke kiht pastat marli peale ja selle ümber. 

Siluge spaatli ja vähese loputusvedelikuga. Laske 

kuivada vähemalt 48 tundi. 

Plekid/jäägid: eemaldage värsked plekid kohe 

atsetooniga. Kuivanud liimijäägid saab eemaldada ainult 

mehaaniliselt. 

Tähelepanu: kui kork on kinni kuivanud, hoidke seda 

kuuma kraanivee all ja keerake lahti. Puhastage kork 

noaga kuivanud pastast. 

RubberFix kõveneb õhuniiskuse toimel. Selle tulemusel 

võib esineda kerget vahutamist. Madal õhuniiskuse tase 

võib kõvenemisprotsessi aeglustada. 

PIIRANGUD 
Ei sobi kasutamiseks polüpropüleen- (PP), polüetüleen- 

(PE), PMMA-, PC-, teflon- ja bituumenpindadel. 

Pikaajaline kokkupuude UV-kiirgusega võib põhjustada 

värvimuutust ja mõjutada UV-stabiilsust. 

HOOLDUS  
Pigistage toodet kuni tuubi otsikuni. Enne korgi 

paigaldamist puhastage otsik korralikult atsetooniga.  

Avatud tuubi hoiustamine sügavkülmikus pikendab selle 

kestvust. Sulatage tuub enne kasutamist üles. 

KESKKONNANÕUDED  
Täiendavat tervise- ja ohutusalast teavet vaadake 

ohutuskaardilt. 

SERTIFIKAAT 
Puuduvad. 

Meie teave põhineb laborikatsetel ja praktilisel kogemusel ning seda võib 
kasutada juhendina toodete ja töömeetodite valimisel. Kuna kasutaja 
töötingimused on väljaspool meie kontrolli, ei vastuta me ühegi tagajärje eest.  
Meie vastutusalasse kuuluvad ainult isikuvigastused ja varakahjustused, mille 
puhul on tõestatud, et need on tingitud meie valmistatud toodete vigadest või 
defektidest. 

Sertifitseeritudt: Sika Estonia OÜ
Valge 13 
11415 Tallinn, Eesti 
Tel.: +372 604 0000  
www.casco.ee 


	RubberFix
	KASUTAMISTEAVE
	KASUTUSSUUNISED
	PIIRANGUD
	HOOLDUS
	KESKKONNANÕUDED
	Sertifikaat

