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1. KIRJELDUS
VABER MILLENNIUM SIGILL MASK on poroloonist kaitseteip, millel on kasutatud
madala nakkeastmega kummipõhist sünteetilist liimi. Spetsiaalne koostis tagab
teibi suurepärase sobivuse kõigile sõidukite uste, kapottide, pakiruumide,
kütusepaagi korkide jms õnaruste ning soonte kaitsmiseks ja tihendamiseks
värvimise ajal. Teibi otstarve ei seisne üksnes uste tihendamises, et kaitsta sõidukit
värvi sissetungimise eest, vaid seda kasutatakse ka originaalse ja värskelt värvitud
pinna vaheliste eraldusjoonte vältimiseks õnaruste ja sootne läheduses,
garanteerides sel kombel parima võimaliku viimistluse.

2. KEEMILISED JA FÜÜSIKALISED OMADUSED
: madala tihedusega
poroloon, madala
ALUS
nakkuvusega liim
TEMPERATUURI VASTUPIDAVUS
: +10 °C - +110 °C
TÕMBETUGEVUS
: 5 N/cm2
: 30 %
PIKENEMINE PIDURDUSEL
NAKKUVUS TERASEL @ 23 °C
:> 0,8 N/cm2
:
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3. RAKENDUSED JA KASUTAMINE
Enne VABER MILLENNIUM SIGILL MASK paigaldamist veenduda, et pind on
puhas ja kuiv ning rasva-, õli-, rooste ja tolmuvaba.

4. PAKENDAMINE
VABER MILLENIUM SIGILL MASK on saadaval 13mm x 5m (kokku 50 m).
17mm x 5m (kokku 35 m).

5. HOIUSTAMINE JA SÄILIVUSAEG
VABER MILLENIUM SIGILL 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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