
Quick Seal
Ülikvaliteetne sõiduki kere valuõmbluste tihend/liim, mille ülevärvimist ei pea kaua ootama. Quickseal 
põhineb silüülmodifitseeritud polümeeril.

T/N Toode S/C Pakend

34501 Quick Seal White QSW 290 ml padrun otsikuga
83405 Quick Seal White QSWS 600 ml fooliumpakk otsikuga
34502 Quick Seal Grey QSG 290 ml padrun otsikuga
34503 Quick Seal Black QSG 290 ml padrun otsikuga

Omadused ja eelised

•Lahustitevaba – pärast kihi tekkimist võib üle värvida
•Isotsüanaatidevaba – täiesti ohutu ja sobib kasutamiseks keevistel
•Võimas tihend kerele – ei voola alla ega jää lõdvaks
•Läbinisti paindlik – ei tõmbu kokku, murene ega kõvastu
•Ei jää pingule – korralik ja kvaliteetne tulemus
•Märjale ja kuivale pinnale – säästab aega

Kasutamine

Keskkonnasõbralik tihend ja liim, mis on mõeldud tihendama kere valuõmblust. KENT Quick Seal talub UV-d 
väga hästi ja peab ajale vastu. 
Sobib krunditud, värvitud ja puhasmetallile, tsinkkihile, alumiiniumile, puidule ja enamik plastidele, mis ei
kasuta krunti.
Autonduses saab seda kasutada uksekatete, katuse ja kapoti survevarraste, poritiibade, pakiruumi põhjade, 
prusside, esi- ja tagapaneelide, esiturellide ning kõigi alumiste ja üle kattuvate liidete tihendamiseks. 
KENT Quick Seal liimib omavahel või üksteise peale metalli, klaasi, puitu, enamus plaste, klaaskiud, kummi, 
keraamikat, betooni, tellist ja polüstüreeni.

Juhised

1. Tagage pinna puhtus toodetega KENT Acrysol või Soft Surface Cleaner.
2. Pärast pinna kuivamist kasutage KENT Quick Seali.
3. Vajadusel värvige koheselt pärast toote pinnale püsima jäämist. 
4. Parima tulemuse saavutamiseks värvige nelja tunni jooksul. 



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: 1.4 g/ml

Kihi tekkeaeg: 10 min (200C / 50%RH)

Avatud aeg: 15 min (200C / 50%RH)

Kuivab kuni: 24 tundi

Kuivekiirus 24 tunniga: 3 mm (200C / 50%RH)

Kõvadus A: 55 (DIN 53505)

Kuju muutus: <3% (DIN 52451)

Kasutamistemp: +5-350C

Temperatuuritaluvus: -400C kuni +1200C 

(Kuni1800C 30 min jooksul)

Märgtugevus: 300 Pa (Füüsiline reomeeter MC100)

Tõmbetugevus (100%): 1.7 MPa (DIN 53504 / ISO 37)

Tõmbetugevus (murdumisel):  2.6 MPa (DIN 53504 / ISO 37)

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

Nihkepinge: 2.5 MPa (DIN 53283 / ASTM D1002)

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

Rev: 16.03.16

Alus: MS-polümeeril põhinev liim-tihend

Sisaldus: Sile pasta 

Värv: Erinevad – vaadake teiselt leheküljelt

Parim enne: 18 kuud – padrun

12 kuud – folium pakend

Tollilõivu kood: 3214 1010

VOC: 0 g/l
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