
Screenfix 150
Screenfix 150 on isotsüanaadivaba, väga molekulaarne ja madala juhitavusega tuuleklaasi liim, mis 
pakub kahe turvapadjaga sõidukitele 90 minutilist ärasõitu.

T/N Toode S/C Pakend

88150 Screenfix 90 KSF150 290 ml rull äärega otsikutega 
88151 Screenfix 90 KSF150 400 ml fooliumpakk otsikutega

Omadused ja eelised

•Ühe komponendiga liim – lihtne kasutada õhupüstoli või 
tihendusaine käsipüstolitega
•Toodet pole vaja eelkuumutada – talub erinevaid 
temperatuure – pole vaja aega raisata eelkuumutamisele
•Krundita süsteem – kruntimisele ja aktiveerimisele pole vaja 
aega raisata
•Kokkupõrkel katsetatud FMVSS 212-ga – tunnustatud toime
•150 minutiline ärasõit kahe turvapadjaga – väga kiire 
pööramine – võimaldab teenuse ootamisel vahetada
•Suur märgtugevus – pole vaja survet – ei raiska aega
•Head dielektri taluvuse omadused – sobib sisseehitatud 
antennidega kaasaegsele klaasile
•Isotsüanaadivaba – puudub oht tervisele – ohutu

Kasutamine

Spetsiaalselt autotööstusele ja koolitajatele mõeldud Screenfix 150 sobib täiuslikult sõidukite klaaside 
liimimiseks. Screenfix 150 sobib sõidukite esi-, taga- ja küljeklaasidele. Väga kiire (150 minutilise) ärasõidu 
ajaga Screenfix 150 sobib kiiresti teele naasta vajava sõiduki (nt tee ääres parandamiseks ja ühistranspordi 
puhul, mis võib tunnis maksma minna 115€) eesmise tuuleklaasi vahetamiseks täiuslikult. Screenfix 150 on 
samuti väga hea liim tavakasutuseks ning liimib omavahel või üksteise peale metalli, klaasi, puitu, enamus 
plaste, klaaskiud, kummi, keraamikat, betooni, tellist ja polüstüreeni.

Juhised

1. Aega säästva meetodi jaoks eemaldage olemasolev tihend, kuniks jääb alles umbes 4 mm kõrge riba. 
2. Tuuleklaasi keraamilise kihi ettevalmistamiseks kasutage KENT Screenprep Wipe – kontrollige, et

toode kuivaks täielikult. 
3. Pange Screenfix 150 olemasoleva tihendi keevitusele 9-11 mm kolmnurkse ribina. 
4. Pange uus tuuleklaas 10 minuti jooksul. 
5. Eemaldage puhta ja kuiva riidega igasugune liigne Screenfix 150 – ärge kasutage lahusteid. 
6. Kui panete Screenfix 90 otse värvitud või puhtale metallile, siis kasutage alati KENT MS Prepi. 

Vajadusel pange kuni 17 mm kõrge kolmnurkne tihend. 



Tehniline teave

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 
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) 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 

Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenteurope.com

Parandusmehhanism: Niiskuse toimel

Erikaal: 1.5 g/ml

Kihi tekkeaeg: 15 min (200C / 50%RH)

Avatud aeg: <5 min (200C / 50%RH)

Kuivab kuni: 24 tundi

Kuivamiskiirus (24 tundi):3 mm (200C / 50%RH)

Kõvadus A: 60 (DIN 53505)

Kuju muutus: <3% (DIN 52451)

Kasutamistemp: +50C kuni +350C

Temperatuuritaluvus: - 400C kuni 120OC 

(Kuni 180OC 30 min jooksul)

Märgtugevus: 300 Pa (Füüsiline reomeeter MC100)

Tõmbetugevus (100%): 2.3 MPa (DIN 53504 / ISO 37)

Tõmbetugevus (murdumisel):  2.9 MPa (DIN 53504 / ISO 37)

Venivus murdumisel: 250% (DIN 53504 / ISO 37)

Nihkepinge: 2.4 MPa (DIN 53283 / ASTM D1002)

Kärisemisvõimalus: 16 N/mm (DIN 53515 / ISO 34)

Elektriline ruumtakistus: >1011 Ωcm (DIN 53482)

Rev: 05.12.16

Alus: MS-polümeeril põhinev liim

Sisaldus: Sile pasta 

Värv: Must

Parim enne: 18 kuud – rulliga

12 kuud - pihustiga

Tollilõivu kood: 3214 1010

VOC: 0 g/l


