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1. KIRJELDUS
VABER AQUA MASK on termoplastliimiga kaitseteip, mis sobib igat tüüpi
autovärvidele, kuid eelkõige on see mõeldud kasutamiseks veepõhiste värvidega.
Teip on hõlpsasti vormitav, see sobitub igasuguste kumeruste ja kontuuridega ning
kinnitub hästi pinnale. Eraldab täpselt värvitavad pinnad, välistades värvi
mikroosade läbitungimise, mida esineb sageli paberteipide puhul. Teibi
eemaldamisel pärast värvimise lõpetamist ei jäta see autokerele mingeid liimijälgi.
Teip on lihtsasti rebitav.

2. KEEMILISED JA FÜÜSIKALISED OMADUSED
ALUS
: teip
: 0,060 ± 0
 ,006 mm
PAKSUS KANDMISEL
VÄRVUS
: rohekas sinine
: 0,020 mm
PAKSUS LIIMITULT
VASTUPIDAVUS TÕMBEJÕULE
: 30± 0
 ,3 MPa
LÕPLIK PIKENEMINE
: > 350%
MURDUMINE @ 23°C; 3kg
: > 40

1*
1*
2*

1* VABER meetod ASTM D 882B
2* VABER meetod AFERA
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3. RAKENDUSED JA KASUTAMINE
Pind peab olema puhas ja kuiv. (eemaldada rasv, õli, rooste, tolm). Paigaldada teip
vältides õhumullide jäämist teibi alla.

4. PAKENDAMINE
VABER AQUA MASK on saadaval 19 mm x 50 m – 96 rulli karbis
38 mm x 50 m – 48 rulli karbis.

5. HOIUSTAMINE JA SÄILIVUSAEG
VABER AQUA MASK säilivusaeg originaalpakendis, hästi ventileeritud kohas
kuivades tingimustes ja temperatuuril +10°C - +35°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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