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1. KIRJELDUS
VABER TEX on kivikildude eest kaitsev ning heliisolatsiooni pakkuv tekstureeritud
kaitsekiht, mis põhineb lahustis lahustatud kummil ja vaikudel. Plekile pihustatud
aine moodustab kiiresti plastilise kulumiskindla kattekihi. Toode ei tõmbu kokku ega
pragune isegi madalal temperatuuril. Aine ei lahustu vees ning seda võib veidi
aega pärast pealekandmist üle värvida.

2. KEEMILISED JA FÜÜSIKALISED OMADUSED
: lahustis lahustatud
kumm ka vaik,
mineraaltäiteained,
ALUS
lisandid
VÄRVUS
: must, hall, beež
VÄLIMUS
: viskoosne vedelik
: must 25000÷30000 cps
Hall, beež 18000÷23000
VISKOOSSUS @ 25 °C
ERIKAAL
KUIVAINE SISALDUS
PINNAKUIV @ 25 °C
ÜLE VÄRVIMINE @ 25 °C
PAIGALDUSTEMPERATUUR
Toodet võib lahjendada tavaliste värvi
vedeldajatega.

cps
: 1,43 ± 0
 ,03 g/cm3
: 71 ± 2%
: u. 25 min
: u. 45 min möödumisel
: 10°C ÷ 35 °C

1*
2*
3*
4*

1* VABER
2* VABER
3* VABER
4* VABER

meetod T-02 (viide:
meetod T-04 (viide:
meetod T-05 (viide:
meetod T-33 (viide:

ASTM D2196-91/A)
ASTM D1475- 90)
ASTM D2369-95)
ASTM D1640 -95)
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3. RAKENDUSED JA KASUTAMINE
Toode kanda puhtale ja rasvavabale pinnale. Kanda pinnale krunt, lihvida.
Loksutada toodet vähemalt 15 minutit enne kasutamist. Paigalda musta värvi
Vabeb Tex 4-5 bar-ga. Hall ja beež Vaber Tex 5-6 bar-ga. Kasutage kivikaitse- ja
müratõkke püstoleid: Vaber L11/90, Vaber No-Stop system 2000 või Vaber L15.
Vajadusel üle värvida 40 min möödumisel pärast paigaldust (paigaldustemperatuur
25°C juures).

4. PAKENDAMINE
VABER TEX on saadaval 1 kg ja 2kg pakendites- 12 tk kastis. Eritellimusel 18 kg
ja 200 lt pakend.

5. HOIUSTAMINE JA SÄILIVUSAEG
VABER TEX säilivusaeg originaalpakendis, hästi ventileeritud kohas kuivades
tingimustes ja temperatuuril +5°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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