
Aquakit

OPIS IZDELKA

Aquakit je trdna mešanica epoksi in merkapto tesnilnih mas in se uporablja za popravila
raznih puščanj tudi v mokrih podlagah. 

LASTNOSTI

• Za popravila raznih materialov - vse kovine, keramiko, les, steklo, plastiko, cement
• Ni uporaben za mehke in fleksibilne podlage kot je guma ipd.
• Ima zelo dober oprijem na mokre podlage, celo pod vodo
• Utrdi v 15 minutah
• Se enostavno uporablja in se ne prijema prstov
• Kemijsko odporen 
• Vanj se lahko vrta, žaga, brusi in barva

PODROČJE UPORABE

• Popravilo puščanj pri vodnih napeljavah, rezervoarjih, centralni kurjavi 
• Različna popravila pod vodo, v plavalnih bazenih, akvarijih
• Popravilo rezervoarjev za gorivo in bencin
• Povezovanje različnih cevi z različnim premerom
• Popravilo čolnov, avtov in prikolic
• Tesnjenje cevi
• Obnovitev vijakov
• Zamenjava izolacije pri kablu
• Možna uporaba tudi pri pitni vodi, vendar potem, ko je izdelek utrjen

TEHNIČNI PODATKI

Sveža masa
Osnova epoksi - merkapto
Izgled bela in sivozelena pasta
Mehanizem utrjevanja kemijska reakcija
Obdelavni čas po gnetenju 3 min pri 20°C

1,5 min pri 32°C
Čas utrjevanja pri normalnih pogojih 15 min pri 20°C

6 min pri 32°C
Čas utrjevanja pod vodo 20 min pri 20°C

Utrjena masa
Specifična teža 1900 kg/m3

Trdota Shore A 85
Tlačna trdnost 90 MPa
Natezna trdnost 6,20 MPa
Električna odpornost 5×1013 Ohm/m
Temperaturna odpornost do +120 °C, občasno do +150°C



NAVODILA ZA UPORABO

• Podlago zdrgnemo z brusilnim papirjem ali kovinsko krtačo, da
postane hrapava.

• Odrežemo potrebno količino Aquakita in ga gnetemo, dokler ne
dobimo enotne barve zmesi.

• Hitro nanesemo in močno pritisnemo.
• Takoj po nanašanju površino drgnemo z mokrim prstom ali mokro

cunjo.
• Barvamo lahko tudi po nanašanju.
• Za tesnjenje mest, ki so pod pritiskom najprej zamašimo odprtino

z lesenim čepom in nato porazdelimo Aquakit preko lesenega
čepa. Nanešeno maso nekaj minut pridržimo s prsti ali lepilnim
trakom.

PAKIRANJE

• ca. 57g blister

SKLADIŠČENJE

7 let v suhem in hladnem prostoru v originalno zaprti embalaži. 

VARNOSTNA OPOZORILA

Izogibajmo se kontaktu z očmi in prekomernemu kontaktu s kožo.
Po končanem delu se je potrebno umiti z vodo in milom.
Priporočamo uporabo zaščitnih rokavic ljudem, ki so alergični na
epoksi. V primeru zaužitja povzročimo bruhanje.

OPOZORILA

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar
zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne
preskuse za vsak primer uporabe.

TEKADOM
Aquakit
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