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Huomioitavaa: Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut 
ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia 
materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, 
emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole 
hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien 
suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Soudal pidättää oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Tekniset tiedot
Perusaine Polyuretaani
Olomuoto Vakaa tahna
Kuivumistapa Ilmankosteuden vaikutuksesta
Nahkoittuminen* (23°C/50% R.H.) 30 min
Kuivumisnopeus * (23°C/50% R.H.) > 3 mm/24h
Kovuus** Ca. 60 ± 5 Shore A
Tiheys 1,20 g/ml
Maksimijännitys (ISO 37)** > 6,00 N/mm²
Elastisuusmoduuli 100% (ISO 37)** 2,86 N/mm²
Murtovenymä (ISO 37)** > 700 %
Kulutus* 1 patruuna / tuulilasi
Lämpötilankestävyys** -30 °C → 90 °C
Käyttölämpötila 10 °C → 25 °C
Ajoaika kaksinkertaisella turvatyynyllä 23°C/50%RV 
(FMVSS 212)*

2 h

* Nämä arvot voivat vaihdella ympäristötekijöiden, kuten lämpötilan, kosteuden ja pintojen tyypin mukaan. ** Nämä arvot 
koskevat täysin kovettunutta tuotetta.

Tuotekuvaus
Carbond 955 DG on käyttövalmis, 
yksikomponenttinen polyuretaanipohjainen 
liima/tiivistemassa ajoneuvojen tuulilasien 
asennukseen.

Ominaisuudet
 Hyvä painumiskestävyys
 Korkea loppulujuus
 Hyvä sää- ja UV-kestävyys.
 Käytetään yhdessä Carbond 

Cleaner/Activatorin ja Primerin kanssa.

Käyttökohteet
 Tuulilasien asennus ajoneuvoihin.

Pakkaus
Väri: musta
Pakkaus: 310 ml alumiinipatruuna, 600 ml 
kalvopakkaus

Säilyvyys
9 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa 
kuivassa ja viileässä varastossa +5°C - +25°C 
lämpötilassa.

Pinnat
Pinnat: lasi, metallit
Kunto: tukeva, puhdas, kuiva, pölytön ja 
rasvaton.
Pinnan esivalmistelu: Alustava tartuntatesti 
jokaiselle pinnalle on suositeltavaa.

Käyttötapa
Puhdista tuulilasi ja levitä Carbond 955 DG 
Cleaner/Activator lasin reunaan aktivoidaksesi 
pinnan primeria varten. Levitä Carbond 955 
DG Primer ja anna kuivua vähintään 10 
minuuttia. Poista listat ja leikkaa vanha tuulilasi 
irti. Leikkaa vanha tiiviste pois 1-2 mm:n 
paksuuteen. Käsittele maalivauriot Carbond 
955DG Primer -pohjamaalilla. Levitä Carbond 
955 DG kolmionmuotoisena tuulilasiin tai 
autoon. Aseta tuulilasi varovasti paikoilleen, 
paina kevyesti ja asenna listat. Auto voidaan 
siirtää 1 tunnin kuluttua ja on ajokunnossa 2 
tunnin kuluttua.
Käyttötapa: Käsi- tai paineilmakäyttöisellä 
puristimella.
Puhdistus: Puhdista lakkabensiinillä tai Soudal 
Surface Cleanerilla välittömästi käytön jälkeen 
(ennen kovettumista).



  
Tekninen tuoteseloste

Carbond 955 DG
Versio: 6/01/2022 Sivu 2 Of 2

Huomioitavaa: Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut 
ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia 
materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, 
emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole 
hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien 
suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Soudal pidättää oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

Soudal Oy Teollisuustie 6 51200 Kangasniemi
Tel: +358 201 980 610 tekninentuki@soudal.fi www.soudal.fi

Viimeistely: Saippualiuoksella tai Soudal-
viimeistelyliuoksella ennen nahkoittumista.
Korjaukset: Samalla materiaalilla.

Terveys- ja turvallisuussuositukset
Noudata tavanomaista teollisuushygieniaa. 
Käytä ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa. 
Lisätietoja pakkauksesta.
Vaarallinen. Noudata varotoimia käytettäessä.

Vastuu
Tämän teknisen tuoteselosteen sisältö on 
testien, valvonnan ja kokemuksen tulosta. Se 
on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään 
vastuuta. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, 
soveltuuko tuote käyttötarkoitukseen.


