
Screenfix Zero
Screenfix Zero on kõige tugevam ja kiirem mittetoksiline klaasiliim

T/N Toode S/C Pakend

88000 Screenfix Zero KSFZ 290 ml Padrun otsikuga
88001 Screenfix Zero KSFZ 400 ml Foolium otsikuga

Omadused & eelised

• Kohene väljasõitmine - sõiduk võib töökohalt lahkuda
vahetult pärast tuuleklaasi vahetamist

• Ühekomponentne liim - lihtne kasutada
• Ei vaja eelsoojendamist - paindlikum rakendus ja vähem

ajakulu
• Krundivaba paigaldus – ei ole vaja raisata aega aktivaatori

ja krundi paigaldusele
• TÜV testitud (FMVSS 212) - kindel kvaliteet
• Tugev nake – ei vaja lisakinnitusi
• Hea dielektriline vastupidavus - sobib kaasaegsele klaasile

koos integreeritud antennidega
• Isotsüanaadivaba – ohutu tervisele - ohutu kasutada

Kasutamine

Screenfix Zero on spetsiaalselt mõeldud autodele, bussidele ja veoautodele. Toode on välja töötatud
autoklaasi liimimistehnoloogia kõige uuemate uurimis- ja arendustulemuste baasil.
Screenfix Zero on TÜV sertifitseeritud kui kõrgekvaliteediline tuuleklaasiliim.
Screenfix Zero on tänapäeva turul ainus tuuleklaasiliim, mis võimaldab vahetult pärast tuuleklaasi
vahetamist liigutada autot.

Kasutusjuhend

1. Pärast kahjustatud tuuleklaasi väljalõikamist eemaldage allesjäänud tihendusmaterjal, kuni jääb alles
ligikaudu 4 mm kõrgune tasapind.

2. Tuuleklaasi keraamilise pinna puhastamiseks ja ettevalmistamiseks kasutage KENT Screenprep Wipe 
või Soft Surface Cleaner’it – tagades toote täieliku kuivamise. 

3. Pihustage KENT Screenfix Zero kinnituskohtadele kolmnurksete rantidena 9 - 11mm.
4. Sisestage uus tuuleklaas 10 minuti jooksul.
5. Eemaldage KENT Screenfix Zero ülejäägid puhta ja kuiva lapiga - ärge kasutage lahusteid.
6. Paigaldage tagasi sisemised- ja välimised kaitseliistud ning kojamehed. 
7. KENT Screenfix Zero värvitud pinnale ja puhtale metallile kandmisel kasutage alati KENT MS Prep’i

(klaasiliimi krunt) vastavalt juhistele. Kandke pinnale kolmnurkse randina kuni 17mm kihina.



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 
E-posti aadress: KENTsales.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 õigus.

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
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Alus: MS Polümeeri baasil liim

Välimus/värv: Sile pasta

Värvus: Must

Parim enne: 18 kuud - padrun

12 kuud – foolium

Tollilõivu kood : 3214 1010

VOC: 0 g/ml

Parandusmehhanism: Niiskuse toimel

Erikaal: 1.4 g/ml

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

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

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

Kõvadus A: 65 (DIN 53505)

Kuju muutus: <3% (DIN 52451)

Kasutamistemp: +50C kuni +350C

Temperatuuritaluvus: -400C kuni 1200C

Märgtugevus: 2000 Pa (Füüsiline reomeeter MC100)

Tõmbetugevus (100%): 2.8 MPa (DIN 53504 / ISO 37)

Tõmbetugevus (murdumisel):  4.0 MPa (DIN 53504 / ISO 37)

Venivus murdumisel: 350% (DIN 53504 / ISO 37)

Nihkepinge: 2.8 MPa (DIN 53283 / ASTM D1002)

E-moodul (10%): 6.2 MPa ( DIN 53504/1S0 37) 

Kärisemisvõimalus: 25 N/mm (DIN 53515 / ISO 34)

Elektriline ruumtakistus: >1011 Ωcm (DIN 53482)
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