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1. KIRJELDUS
VABER TWIN FAST on suurepärane kinnitussüsteem, mis põhineb üksteisega
haakuvatel seenekujulistel plastnagadel. Vajaduse korral saab osad üksteise
küljest hõlpsasti lahti võtta. Vaber Twin Fast on ühepoolne kinnitussüsteem, mille
tõmbetugevus on identne olenemata kinnitamise viisist:süsteemi komponendid
saab omavahel kinnitada nii piki- kui ristisuunaliselt. Vaber Twin fast kinnitub
erinevatele alustele tänu spetsiaalsele akrüülliimile, mis tagab suurepärase haarde
isegi ka nõudlikes tingimustes.

2. KEEMILISED JA FÜÜSIKALISED OMADUSED
KINNITUSSÜSTEEMIDE
OMADUSED
VÄRVUS
: selge
LIIMUVUSE JÕUD
: 25-35 N/cm2
: 15-25 N/cm2
KINNITUS TUGEVUS
: u. 5,9mm koos liimiga
PAKSUS
u. 4,0 mm ilma liimita
TWIN FAST OMADUSED
STRUKTUUR
: tekstureeritud
: PA kaetud
ALUS
polüuretaaniga
: PP
SEENEKUJU
VÄRVUS
: naturaalne
ELEMENDID
: Nr. 56 /cm2
LAIUS
: 25 mm
PAKSUS ilma liimita
: 2,9 mm
KAAL
: 22 g/m
KAAL liimiga
: 49 g/m
LIIMI OMADUSED
VÄRVUS
: läbipaistev
KEEMILINE ALUS
: akrüül
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SISEKATE
TEMPERATUURI TALUVUS

HEA VASTUPIDAVUS

EI LIIMU

: LDPE punane
: -40°C - +160°C (lühikest
aega)
: pehmendajad, lahustid,
niiskus, energeetilised
materjalid.
: PE, TEFLON, pinnad
millel on madal
energeetilisus.

Tehniline andmekaart järgneb - VABER TWIN FAST
Redigeerimise nr.: 00, Kuupäev 18.11.2011

3. RAKENDUSED JA KASUTAMINE
Enne VABER TWIN FAST paigaldamist puhastada pinnad rasvast, roostest,
tolmust ning veenduda, et pind on kuiv. Pärast paigaldamist suruda teip vastu pinda
vältimaks õhumulle.

4. PAKENDAMINE
VABER TWIN FAST on saadaval 23mm x 2m. 1 tk kastis.

5. HOIUSTAMINE JA SÄILIVUSAEG
VABER TWIN FAST säilivusaeg originaalpakendis, hästi ventileeritud kohas
kuivades tingimustes ja temperatuuril +5°C - +30°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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