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1. KIRJELDUS
VABER SP5 on ühekomponendiline liimitav polüuretaan tihend.
Seda kasutatakse autotööstuses rattakoopa äärtel, keevituskohtadel ja autokere 
ees ja taga olevates kohtades, pakiruumi põhjas ja autopõrandal.
VABER SP5 annab suurepärase kaitse  vee,  tolmu ja  niiskuse tungimise vastu 
ühenduskohtadesse ja auto sisse. Toode talub ka pehmetoimelist kemikaali.

VABER SP5 kasutatakse ka:
* metallkonstruktsioonide tihendamiseks ja sidumiseks
* keskmise või vähese liikumisega põranda ühenduskohtades
* kere ja mahutite vibreerivate osade sidumiseks

2. KEEMILISED JA FÜÜSIKALISED OMADUSED
ALUS : polüuretaan
VÄLIMUS : tiksotroopne pasta
SAADAVAL OLEVAD VÄRVID : valge, hall, must

ERIKAAL : 1,30 ± 0,05 g/cm3 1*
KÕVENEMISE SÜSTEEM : niiskuse toimel kõvenev
ÜLEVÄRVIMINE @ 20°C/65% RH : ca 30 min pärast 2*
PEALMISE KIHI MOODUSTUMINE 
@ 20°C/65% RH : 15 min 2*
KÕVENEMISE KIIRUS @ 20°C/65% 
RH : 3 mm/ 24 h 2*
TUGEVUS   A : 40 ± 5 3*
TÕMBETUGEVUS : >1,5 N/ mm² 4*
KATKEVENIVUS : > 600% 4*
ELASTSUSE MOODUL 100% : 0,60 N/mm² 5*
RAKENDUSE TEMPERATUUR : - 30°C ÷ +90°C
PAIGALDUSTEMPERATUUR : +5°C ÷ +30°C

1* Vaber’i meetod T-03 (viide: ASTM D 792-91)
2 * Vaber’i meetod T-033
3 * Vaber’i meetod T-11 (viide: ASTM D 2240-91)
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4 * Vaber’i meetod T-10
5 * DIN 53504

3. RAKENDUSED JA KASUTAMINE
VAPER SP5 kantakse pinnale täppidena.
Enne toote pinnale kandmist veenduge, et pind on puhas ja kuiv.
Soovitatav ühenduskoha suurus
Ühenduskohtadele < 12mm: ühenduskoha sügavus = ühenduskoha laius 
Ühenduskohtadele >12 mm: 2x ühenduskoha sügavus = ühenduskoha laius

4. PAKENDAMINE
VABER SP5 on saadaval 310 ml ja 600 ml (12 tk kastis) pakendina. Toode on 
saadaval ka 20 l anumana ja tellimusel 200 liitrise mahutina.

5. HOIUSTAMINE JA SÄILIVUSAEG
VABER  SP5  säilivusaeg  originaalpakendis,  hästi  ventileeritud  kohas  kuivades 
tingimustes  ja  temperatuuril  +5°C  -  +25°C  hoituna  on  12  kuud  alates 
tootmiskuupäevast.

6. MÄRKUS
Ülal  toodud informatsioon ja muud tehnilised näitajad (nii  suulised kui ka kirjalikud või  testimise 
tulemusel saadud), eriti need, mis puudutavad meie toodete rakendamist ja kasutamist, vastavad 
meie parimatele teadmistele ja kogemustele. Siiski ei anna need meie garantiid lõpptulemusele ega 
ei kehtesta ühtegi juriidilisest suhtest tulenevat vastutust.

Arvestades  materjalide  rohkust,  toetusi,  käitlemis-  ja  hoiustamistingimusi,  aga  ka  tootmis-  ja 
kasutustingimusi, peab toote kasutaja alati ise vastavalt oma konkreetsetele kasutamise asjaoludele 
ennetavalt kogu eelpool toodud informatsiooni ja juhised üle kontrollima.

Mitte ühtki käesolevas väljaandes toodud väidet ei loeta volituse või soovituse andmiseks 
kolmandate isikute mistahes tööstusomandi õiguste rikkumiseks.
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