
Rotabond 2000
Kõrgekvaliteetne, ühekomponentne, MS polümeer liim ja tihendusaine. 

 

T/N Toode Pakend

34452 Rotabond 2000 must 290ml padrun
34453 Rotabond 2000 pruun 290ml padrun
34454 Rotabond 2000 valge 290ml padrun
34456 Rotabond 2000 hall 290ml padrun
85465 Rotabond 2000 hõbedane 290ml padrun

Omadused & eelised

• Lahusti- ja isotsüanaadivaba – Ohutu kasutada, keskkonnasõbralik 

• Kõrgekvaliteetne krundivaba liimimine enamikel pindadel
 
• Võimalik kanda ka niisketele pindadele, liimaine ei kaota nakkuvust 

• Sobib kokku enamus värvisüsteemidega 

• Püsib jäädavalt elastne 

• Suurepärane UV-kaitse 

Kasutusvaldkonnad

Rotabond 2000 kasutatakse mitmeotstarbelise tihendusainena ja kõrge elastsusega liimainena. 
Sobib liimimiseks krunditud-, värvitud- ja puhtale metallile, tsink-kattele, aluminumile, vasele, messingule, 
pulbervärvitud metallile, klaasile, puidule ja enamus plastikutele. 
Sobib keevisõmbluste tihendamiseks, metalli- ja sünteetika kinnitusteks, aknaraamide-, põrandate-, paneelide-, 
katuste-, sanitaartehnika-, torude kinnitusteks ja tihendamiseks, neetide ja kruvipeade tihendamiseks ja 
katmiseks. 

NB! Happekrunti ei tohi kanda selle toote peale! 

Kasutusjuhend
1.Puhasta pind KENT Soft Surface Cleaneriga ja lase kuivada.
2.Kanna Rotabond MS peale nii nagu nõutud. Värvi, kui vaja, kohe peale 
pealekandmist või siis kui pinnakiht on tardunud (umbes 10-15 minutit, olenevalt 
ümbritseva õhu temperatuurist ja niiskusest). 
3.Parima tulemuse saavutamiseks ülevärvida 4 tunni jooksul. 



Tehniline Informatsioon

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  
ja reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 
735829 või saatke e-post: 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) , 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 

Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenteurope.com

Lenduvad orgaanilised ühendid: 0 g/l 

Säilivusaeg: 24 kuud

Tolllitariifikood: 3214 90 90 

Temperatuuritaluvus: Kuival tootel 50 C°

Pinnakihi tardumisag: 10 min

Avatud aeg: 15 min

Kõvadus Shore A: 55

SG: 1.4 g/ml

Ruumala muutus: <3%

Kõvastusmisaeg peale 24h: u 3mm (20 C° / 50% RH)

Algnakkuvus: 300 Pa (Reomeeter MC100)

Tõmbetugevus (murdumisel): 2.6 Mpa

Pikenemine purunemisel: 250%

Nihkepinge: 2.5 Mpa

Rebendi levimine: 16 N/mm

Põhimaterjal: MS polümeer

Temperatuuriline vastupidavus: -40 C° kuni 120 C°

(max 180 C° kuni 0.5h)
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Kaasnevad tooted: Soft Surface Cleaner (83950-83951), Surface Cleaner (34474) 


