101 REPAIR STICK
Snabbhärdande starkt universalkitt
• Enkel att använda
• Reparerar, bygger,

limmar och tätar

• Kan användas på

dom flesta ytor

• Kan även användas

under vatten

• Fäster inte på släta

handskar under
användning

• Kan slipas, borras,

sågas, gängas, slipas och
målas efter härdning

• Bra kemikaliemotstånd

101 serien – från leverantören av

i Sverige.

www.101.as
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EGENSKAPER

TEKNISK INFORMATION

101 REPAIR STICK är ett knådbart universellt
2-komponent epoxykitt med härdare i kärnan som
genomhärdar på 15 minuter. Den kan användas på
dom flesta ytor, även under vatten, och är enkel
att arbeta med och forma i samband med reparationer, byggande, limning och tätning. 101 REPAIR
STICK fäster inte på släta handskar under användning. Efter härdning kan 101 REPAIR STICK borras
och sågas i, slipas, gängas och målas, samt att
den motstår kemikalier som t.ex.: bensin, diesel,
alkohol, estrar och förtunnade syror/baser.

Arbetstid: 3 minuter efter knådning, vid 20 °C
Shore: 85
Färg: Vit/grå
Härdningstid: 15 minuter i luft / 20 minuter under
vatten
Kemiskt motstånd: mot bensin, diesel, alkohol, estrar
och förtunnade syror/baser
Draghållfasthet: 62 kg/cm²
Temperaturmotstånd: Från -40 °C till +121 °C
(+149 °C i korta perioder)
Förvaring och hållbarhet: Minimum 3 år, vid torr och
sval förvaring mellan +5 °C och +25 °C

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
101 REPAIR STICK reparerar, tätar och limmar alla
typer metall, de flesta typer av plast, trämaterial,
glas, keramik, betong, sten - praktisk taget alla
hårda ytor (kan ej användas på mjuka eller flexibla ytor som gummi od.). Kan även användas under
vatten (limmar bl.a. bly under vatten). 101 REPAIR
STICK används bl.a. för tätning av säkringsskåp.

FÖRPACKNING
Förpakning
1 stk blister

Art.nr

RSK-nr

T599699

3829423

BRUKSANVISNING
1. Se till med en ren, fettfri och ruggad yta. Vid behov
rugga ytan med sandpapper eller stålborste.
2. Klippa/riva till önskad mängd kitt.
3. Användning av handskar rekommenderas.
4. Knåda kitt tills färgen är jämn (+/- 1 minut). När
kittet känns varmt är det klart för användning.
5. Fäst kittet där du önskar - arbetstid ca 3 minuter.
När kittet hårdnas blir vidhäftningen sämre.
6. Om finare yta önskas, forma kittet försiktigt
med våt finger/trasa eller med en plastpåse
omedelbart efter applicering.

PS: Denna produktinformation baseras på Relektas tester och erfarenheter vid förvaring, bearbetning och användning enligt våra rekommendationer.
Produktinformation kan uppdateras utan vidare notifiering vid t.ex. revision eller ny information. All rådgivning i denna produktinformation är vägledande. Relekta kan
inte hållas ansvarigt för det slutliga resultatet, då användarens arbetsmiljö, samt övriga material och produkter, ligger utanför vår kontroll. Det rekommenderas alltid
att testa produkten i den aktuella applikationen innan du utför ett arbete. Kontakta oss gärna för råd och vägledning.
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