TEIPIT

SEALER ON A ROLL
Sealer On A Roll on tiivistenauha, joka on tarkoitettu ajoneuvojen korin osien tiivistämiseen.
Nauha on tarkoitettu sisä ja ulkopuolisiin tiivistyksiin esim. ovien tai paneleiden limittäis- ja
päittäisliitoksissa. Tuote korvaa esim. liimamassalla tehtävät ovien ja panelien väliset
tiivistykset siististi jäljitellen OEM- jälkeä. Tuotteen voi maalata heti asennuksen jälkeen.
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MS-polymeerinauha, joka on suuniteltu
nopeisiin korjauksiin ajoneuvojen oviin,
luukkuihin ja muihin vastaaviin kohteisiin
OEM-laatua jäljittelevä lopputulos
Helppo käyttöinen
Ylimaalattavissa kaikilla yleisimmillä
ajoneuvomaalausmenetelmillä
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Primer

10 mm x 6 m, rulla
8 mm x 16 m, rulla
6 mm x 16 m, rulla
8 mm x 9 m, rulla
10 mm x 9 m, rulla
400 ml, aerosoli

Käyttökohteet
Sealer On a Roll on suunniteltu antamaan nopea ja helppo OEM-tasoinen korjaus ajoneuvojen oviin,
konepelteihin, takaluukkuihin ja lokasuojiin. Tuplaproﬁiliteippiä löytyy 6-, 8-, ja 10-millisenä, ja
puolikuuproﬁilia saa 8- ja 10-millisenä. Kupera proﬁili mukailee alkuperäistä OEM-lopputulosta tyylikkäästi
ja sopii yksiin useimpien valmistajien ajoneuvojen kanssa. Tuotteen voi ylimaalata välittömästi asennuksen
jälkeen.

Maahantuoja: Jasper Oy

Kolmenkulmantie 20
PUH: 03 345 0580

33470 Ylöjärvi
FAX: 03 345 1075

www.jasper.ﬁ
myynti@jasper.ﬁ

TEIPIT

Käyttöohjeet
1. Poista ylimääräiset tiivistejäämät käsiteltävästä kohteesta.
2. Poista pöly ja lika KENT Acrysolilla ja puhtaalla rätillä. Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas ja
kuiva ennen Primerin käyttöä.
3. Annostele Primeriä ohjeiden mukaan kunnes pinta kiiltelee lievästi. On tärkeää käyttää tätä
tiettyä primeria, jotta liitoksen lujuudesta ja korroosionestosta voidaan mennä takuuseen.
4. Anna kuivua 5-15 minuuttia 20ºC lämpötilassa. Odota kunnes pinta on kuivunut eikä ole enää
tahmainen.
5. Poista suojakalvo, ja asenna teippi sormella painaen. Poista suojakalvo vaiheittain, jottei
liimapinta likaannu. Älä kisko tai venytä teippiä. Työskentelylämpötila 10-20ºC. Aloita
kulmasta ja asenna teippiä samansuuntaisesti koko ajan. Varmista, että teipin loppupääkin
tarttuu kohteeseen. Jätä nurkkaa hieman auki kittiä varten. Käytä teipin leikkaamiseen saksia.
6. Tarkista oikea tarttuvuus, erityisesti teipin päistä. Käytä rullaa teipin painamiseen. Liikuta rullaa
vastakkaiseen suuntaan kuin teippiä asentaessasi. Paina ensin kevyesti, sitten kevyesti painetta
lisäten.
7. Tarkista teipin päät ja puhdista.
8. Käytä kittiä ohjeiden mukaan kulmiin, niveliin, kanaviin ja pistehitseihin.
9. Maalaa.
10. Kuivaa kohde. Anna olla huoneenlämmössä n. 15 min ennen kuivauslaitteen käyttöä. Älä käytä yli
70ºC lämpötiloja.
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