TĚSNICÍ A LEPICÍ TMELY

GUMOFIX®
Elastická hmota ve spreji s vysokou přilnavostí vyvinutá
speciálně pro utěsnění jemných trhlin, prasklin nebo
malých otvorů v interiérech i exteriérech.

POUŽITÍ
GUMOFIX se díky svým těsnicím vlastnostem a vysoké přilnavosti používá k utěsňování žlabů, střešních průchodů,
kanalizačních a drenážních potrubí, karavanů, mobilhausů, lodí, střech, oken ventilačních šachet apod. Nástřik je odolný
vůči povětrnostním vlivům UV záření, sladké i slané vodě, olejům, slabým zásadám a kyselinám. Může se přelakovat,
chrání kovy proti korozi a neobsahuje živice ani silikon. Přilne k mnoha povrchům, jako je kámen, kov, plast, dřevo, smalt
a mnoho dalších.

VÝHODY
Vysoká přilnavost

Odolný UV záření

Přelakovatelný

Chrání vůči korozi

Použití od -50°C do 100°C

NÁVOD K POUŽITÍ
Očistěte povrch a odmastěte výrobkem TECHNOSOL ®. Nádobu velmi dobře protřepejte po dobu cca 2 min. Aplikujte
rovnoměrně nejlépe křížem ze vzdálenosti cca 10-20 cm. Dle potřeby můžete nanést druhou vrstvu cca po15-20
minutách. Po ukončení práce otočte nádobu dnem vzhůru, stiskněte aplikační ventil a pročistěte hnací trysku tlakovým
plynem. GUMOFIX je vytvrzený po cca 3-5 hodinách v závislosti na teplotě.
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GUMOFIX®
TECHNICKÁ DATA
Báze

styren butadienový kaučuk

Zápach

rozpouštědlo

Barva

černá, šedá, bílá

Přetíratelný

po 20 minutách

Tlak páry (při 20°C):

5 200 hPa

Hustota (při 20°C)

0,958 g/cm3

Teplota samovznícení

>200°C

Teplotní odolnost:

-50°C až + 100°C

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej černý

570 030

400 ml sprej šedý

570 020

400ml sprej bílý

570 010

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
APLIKAČNÍ
PISTOLE
CANGUN

TECHNOSOL®

NR® NEVIDITELNÉ
RUKAVICE

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasiﬁkovány, značeny a
vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který
je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni
uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný
postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou
postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je
uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné
chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu
svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz
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