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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 Polykloropreenikumi (neopreeni).
Olomuoto Tahna
Kuivumistapa Fyysinen kuivuminen ja kiteytyminen
Tiheys Ca. 1,26 g/ml
Avoin aika (23°C, 55% RH)* Ca. 15 min.
Lämpötilankestävyys** -30 °C → 120 °C
Käyttölämpötila 5 °C → 30 °C
* Nämä arvot voivat vaihdella ympäristötekijöiden, kuten lämpötilan, kosteuden ja pintojen tyypin mukaan. ** Nämä arvot 
koskevat täysin kovettunutta tuotetta.

Tuotekuvaus
Carjoint on neopreenikumipohjainen 
saumatiiviste.

Ominaisuudet
 Korkea lämpötilankesto
 Säilyy elastisena
 Päällemaalattavissa
 Nopeasti rasitettavissa oleva sidos.
 Vesitiivis
 Liuotinpohjainen

Käyttökohteet
 Auton korin osien, ilmanvaihtokanavien ja 

muiden metallisten kappaleiden 
tiivistäminen ja liimaus.

Pakkaus
Väri: keltainen, alumiininharmaa
Pakkaus: 310 ml patruuna

Säilyvyys
12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa 
viileässä ja kuivassa säilytyspaikassa +5 ° C - 
+25 ° C lämpötilassa.

Pinnat
Kunto: puhdas, pölytön ja rasvaton.
Pinnan esivalmistelu: Esikäsittelyä ei tarvita.
Kaikenlaiset metallit ja muovit. Suosittelemme 
alustavaa tarttumistestiä kaikille pinnoille.

Käyttötapa
Levitä liimaa massapuristimella 
samansuuruisina helminä tai pisteinä, ei liian 
ohuina, 15 cm välein ja toiseen liimattavista 

materiaaleista. Liimaa kaksi materiaalia yhteen 
30 sekunnin kuluessa. Irrota toisistaan lyhyeksi 
ajaksi ja paina sitten välittömästi uudelleen 
toisiaan vasten.
 Puhdistus: Ahdhesive Cleaner 90A:lla
Korjaukset: Samalla materiaalilla.

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

Huomioitavaa
 Mahdollisten muovien ja maalien laajan 

valikoiman vuoksi ja pintavaurioiden 
välttämiseksi suositellaan alustavaa 
yhteensopivuustestiä.


