
Rubber Guard
Väga vastupidav ja jämedakoeline põhjakaitse, mis kaitseb rooste ja kivitäkete eest.

Toote nr Kirjeldus Pakend
50110 577ml Aerosool

Kasutamine

Rubber Guard asendab kivi- ja põhjakaitse mastikseid, mida tuleb tavapäraselt pinnale kanda püssiga. 
Rubber Guard’iga on võimalik saavutada erinevas stiilis lõpptulemusi vastavalt paksusele ja piserdamise 
kaugusele. See sobib eriti hästi kivikaitse taastamiseks ja väiksemate löögijälgede täitmiseks sõidukite 
lävekarbil ja esipaneelide alumistel äärtel. Lisaks katab see hästi remonditud keevisõmblusi ning on väga 
vastupidav rattakoobastes ja kere põhjal. Ohutuks ülevärvimiseks kandke pinnale mitu kihti, kihtide vahel 
andke aega tahenemiseks.

Kruntijad, kihid ja täitekruntijad

Juhised
1.  Eemaldage rooste, mustus, õli ja muud saasted. Pind peab olema puhas ja kuiv.
2. Raputage korralikult kuniks segamispall hakkab liikuma. Sellest hetkest raputage veel üks minut. Korrake
raputamist pärast iga ühe minutilist pihustamist.
3. Hoidke plekkpurki pinnast umbes 30 cm kaugusel ja pihustage pühkimist jäljendavate liigutustega õhuke kiht.

Laske eelmisel kihil ära taheneda enne uue kihi pinnale kandmist.
4. Pärast igat kasutamist puhastage ventiil. Selleks pöörake purk teistpidi ning pihustage tühjaks.
5. Puhastage üleliigne pihusti KENT’s Acrysoliga (SAB).
6. Ülevärvimisel peab Rubber Guard olema täiesti kuiv (oodake vähemalt 2-3 tundi, soovitatavalt ööpäev).

Omadused

• Jämedakoeline
• Unikaalne vaikude segu
• Mugavalt kasutatav aerosool
• Suurepärane nake
• Ei sisalda bituumenit
• Talub temperatuure: -40º C kuni +135º C
• Ülevärvitav

Eelised

• Suurepärane kattuvus, isegi juba 1 kihiga 
• Ei kivist ega murdu
• Saab kasutada kõikjal
• Ei vaja kruntimist
• Ei moonda värvi ega mõrane
• Talub äärmuslikke tingimusi
• Sobib enamik värvisüsteemidega



KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, Fife, KY11 8US,
Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja reedeti 09:00-15:00. 
Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või E-posti aadress: kentinfo.uk@kenteurope.com

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse 
tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõttel KENT 
(Ühendkuningriigid) Ltd.võtta vastutust rikkest tuleneva surma või 
vigastuse eest.

Registreeritud kontor:  Amber House, Showground tee, Bridgewater, 
Somerset, Ühendkuningriigid , TA6 6AJ 
Kõik õigused kaitstud.

Tingimused

Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, 
mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega 
talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva 
nõusolekuta.
Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele 
KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. 
Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui 
toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi 
vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik 
eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei 
vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu 
ees  Käesoleva andmetelehe kasutajad peaksid oma eesmärgist 
lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema 
kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele 
tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju 
eest (sealhulgas 
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Tehniline teave

Toote number: 50110 

Laokood: SRU

Kirjeldus: Rubber Guard Aerosool

Kogus: 577 ml

Värv: Must

Parim enne: 24 kuud

Müügiühik: tk

VOC: 555 g/L 

Tollilõivu kood: 3210 00 0000

Kihi paksus: 100-125 mikronit

Märjale pinnale kandmine: Ei

Töötemperatuur: 5 - 35ºC

Liimi alus: Sünteetiline kumm

Temperatuuritaluvus: -40º C kuni +135º C

Ülevärvimine: Jah, toode peab olema täielikult kuivanud (vähemalt 2-3 tundi, 

soovitatavalt ööpäev)


