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        Elastne pinnakate 

        Kerge eemaldada! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MASTON RUBBERcomp®
 

 

RUBBERcomp® Sünteetiline kummikate  
RUBBERcomp®  on mitmeotstarbeline, õhkkuivav spetsiaalne kummist pinnakate. Võimalik pinnale kanda nii kastes, 

pintseldades kui ka pihustades. Kaitseb töödeldud pinda niiskuse, hapete, hõõrdumise ja korrosiooni vastu. 

RUBBERcomp®  pinnakate on antistaatiline ja elastne veekindel ja libisemisvastane. 

 
RUBBERcomp ® jääb kuni lõpuni elastseks, ei pragune ega hakka rabestuma ka ekstreemsetes 

ilmastikutingimustes.Toodet on testitud edukalt temperatuuridel -30 °C ...+90 °C. 
 

 

KVALITEET JA OMADUSED  

Sünteetiline polümeerkumm. Võib kanda nii 

märg-märjale, kui ka märg-kuivale. 

Moodustab antistaatilise, ilmastikukindla ja 

hõõrdumisele vastupidava pinna 

Säilitab elastsuse 

temperatuurivahemikus -30 °C ...+90 °C. 

Kuivanud kummikihti on kerge tõmmates 

eemaldada 

Läikeaste: Matt ja Poolläikiv 

Lõhn: Lahusti 

Värv: Vaata pakendilt 

 
KASUTUSKOHAD JA EELISED 

Metall: parem kulumiskindlus, korrosioonikaitse, 

vibratsioonisummutus müra- ja elektriisolatsioon  

Puit: takistab vee tungimist puitu ning takistab puidu pragunemist. 

Klaas: parandab löögikindlust ja purunemisel hoiab ära kildude 

laialipaiskumise. 

Tekstiil ja köied: kaitseb pinda takistades vee sissepääsu, kaitseb 

hallituse ja kulumise eest. 

Plastik ja kumm: moodustab kriimustuskindla kihi. 

Paber ja papp: Tõsyab ilmastikukindlust ning kaitseb rebimise 

vastu. 

KUIVAMINE 
 

KuiVAMISAEG: (20°C, 50 % suhteline õhuniiskus): 

Tolmukuiv: 15 min 

Puutekuiv: 30 min 

Läpikuiv: 4 tundi 

Kuivamisajad võivad erineda sõltuvalt temperatuurist 

ja õhuniiskusest. 

 
KASUTAMINE : 
Puhasta pind rasvast, õlist, mustusest ja lahtisest roostest. Sega 
korralikult enne kasutamist. 
Vajaliku paksusega lõppkihi saavutamiseks tuleks pihustada 
vähemalt 4 kihti. 
Enne järgmise kihi pihustamist lase eelmisel kihil ca 5-10 min 
kuivada.  
Avatud purgi korral saab toote säilivusaega pikendada, kui enne 
purgi sulgemist valada toote pinnale lahustit. 
 
LADUSTAMINE: 
 

36 kuUD ( = 10C°- 25 ° C, suhteline õhuniiskus max. 60%) 
EU VOC: IIB (e), VOC max. 840g / l (2010), VOC 614g /l 
 
PAKENDID 

400ml spray 
250 ml, 1 ja 3 L purk 

 
 

Maaletooja: Hansavärv OÜ 
Tuleviku tee 10, Peetri alevik Rae vald, 75312 Harjumaa Tel. +372 6544 934 
Tootja: Maston Oy 
Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599 

 
www.hansavarv.ee 

info@hansavarv.ee 

 


