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UNITITE Repair Stick STÅL: 
• Temperaturbestandig fra -50°C til +120°C (kortvarigt op til +150°C)
• Modstandsdygtig overfor en del kemikalier
• Efter 30 min. - kan det hærdede materiale bla. bores, tappes, files
• Kan overmales

Beskrivelse:
Hæfter på metal, kunststof, glasfiber, keramik, beton m.v. Produktet kan anvendes til 
alle former for hurtige småreparationer og vedligeholdelsesopgaver og er fortrinlig til 
udbedring af ridser, huller, lækager, utætheder og kan overmales uden forbehandling. 
Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet f.eks. nitril engangshandsker. Den 
nødvendige mængde skæres eller brækkes af sticken. Harpiks og hærder (indvendig
hærder-komponent med udvendig harpiks) æltes sammen, indtil blandingen har en 
ensartet farve. Den faste blanding påføres den overflade, der skal bearbejdes. Det 
færdige produkt kan bearbejdes i 5-20 minutter på den overflade, der skal behandles. 
Efter ca. 30-60 minutter er produktet hærdet op, så det kan bearbejdes mekanisk. 
Produktet tåler alkohol, ester, saltvand, olie og de fleste ludtyper samt fortyndet syre. 
Repair Stick Stål indeholder ingen opløsningsmidler og hærder stort set uden at krympe. 
Det hærdede materiale kan bearbejdes mekanisk (bores, files, fræses) og lakeres uden 
forbehandling. Til afrensning af emner kan Unican C1000 Power Cleaner anbefales. 

Anvendelse:
Den nødvendige mængde skæres eller brækkes af. Harpiks og hærder (indvendig 
hærder-komponent med udvendig harpiks) æltes sammen, indtil blandingen har en 
ensartet farve. Den faste blanding påføres den overflade, der skal bearbejdes. Det 
færdige produkt kan bearbejdes i 5-20 minutter på den overflade, der skal behandles. 
Efter ca. 30-60 minutter er produktet hærdet op, så det kan bearbejdes mekanisk.

Brugsanvisning:
Overfladen skal være ren og fedtfri, kan evt. gøres ru. Forarbejdning skal ske ved 
rumtemperatur (ca. +20°C). Ved højere temperaturer forkortes brugs- og hærdningstiden; 
ved temperaturer under +16°C bliver hærdningen langsommere. Fra ca. +5°C er der ikke længere nogen 
reaktion. Unitite Repair Sticks er temperaturbestandige fra –50°C til +120°C, kortvarigt op til+150°C . Pro-
duktet tåler alkohol, ester, saltvand, olie og de fleste ludtyper samt fortyndet syre. Repair Sticks Stål inde-
holder ingen opløsningsmidler og hærder stort set uden at krympe. Det hærdede materiale kan bearbejdes 
mekanisk (bores, files, fræses) og lakeres uden forbehandling. 

Produkt data:
• Varenummer: 98015  
• Emballage:  Plastrør/Stick  
• Vægt:  115 g.   
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