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Avlopps-& Sanitetskitt
Sandarinimo masė kanalizacijos sistemų 
montavimui

Medžiagos 
aprašymas

Alopps- & Sanitetskitt yra pastiška nutekamųjų vandenų 
vamzdžių sandarinimo mastika sanitarinėms reikmėms..

Charakter
istika

Avlopps-  &  Sanitetskitt  yra  hidrofobinė,  atspari  oro  sąlygoms,  slopinančią 
vibraciją  turinti,  dažoma  mastika.  Yra  atspari  verdančiam  vandeniui,  gerai 
limpa prie plačiai vartojamų kanalizacijos sistemų medžiagų.

Techniniai duomenys
Tipas Formuojama iš sintetinių plastinių polimerų.

Spalva ir forma Pilkai balta

Konsistencija Plastiška

Valymas Skiedikliu (lako benzinu)

Saugojimo terminas Ne mažiau dviejų metų neatidarytoje originalioje pakuotėje.

Įpakavimas 6 vnt x 0,8 kg kartono dėžutėje. 

Vartojimo būdas
Paruošimo darbai Esant  reikalui  pirmiausia  atlikti  kamšymą  su  nedervuotais  sandarinimo 

apivarais.

Darbo eiga Sandarinimo masę įdirbti rankomis arba tinkamomis laistyklėmis, sandarinant 
sanitarinių mazgų ir virtuvės ketaus vamzdžius, plastmasines ir keramikines 
detales,  vamzdžių  tvirtinimo vietas ir  pan.  Galima naudoti  vietoj  keraminės 
mastikos. 

Saugos instrukcijos Žiūrėti medžiagos Saugos duomenų puslapį.

Teisinės pastabos Visa  informacija,  taip  pat  –  rekomendacijos,  susijusios  su  Sika  medžiagų 
naudojimu ir suvartojimu, yra patikima ir paremta firmos Sika turima patirtimi ir 
žiniomis apie medžiagas, - su sąlyga, kad jų laikymas ir naudojimas atitinka 
reikalavimus.  Praktika  įrodė,  jog  dėl  medžiagų,  pagrindinių  sluoksnių  ir 
atitinkamų darbo vietų sąlygų skirtumo, vadovaujantis šią informaciją, kitais 
raštiškais  nurodymais  arba  konsultacijomis,  nėra  jokių  garantijų, 
nepriklausomai nuo jų paklausos arba pritaikymo atitinkamoms reikmėms, taip 
pat  dėl  atsakomybės  už  žalą  ar  nuostolius,  kilusios  iš  bet  kokių  teisinių 
santykių. Turi būti atsižvelgta į trečiųjų asmenų patento teises. Visi užsakymai 
yra  nagrinėjami  pagal  šiuolaikinius  pardavimo  ir  pristatymo  reikalavimus. 
Vartotojams visada reikia įsidėmėti  naujausių atitinkamo produkto Medžiagos 
aprašymo  lapų  reikalavimus,  kurių  kopijos  pateikiamos  pagal  vartotojų 
reikalavimą. 

Šios techninės kortelės yra Sika techninio skyriaus dokumentai. Jose pateikiama bendra informacija apie produktus, o taip pat apie tai kaip panaudoti medžiagas ir jų  
pritaikymo būdus, kurie yra pagrįsti remiantis žiniomis, bei įgyta praktine patirtimi. Praktikoje pasitaiko įvairūs objektai, skirtingos darbo sąlygos, pagrindai, taikymo  
sąlygos ir vėlesnė eksploatacija, todėl nėra pagrindo garantuoti, tinkamiausią ir veiksmingiausią produktų panaudojimą konkrečiais atvejais. Klientas visada privalo 
įsitikinti,  kad pasirenka teisingas medžiagas,  o jeigu reikia mūsų techninių  darbuotojų patarimo, reikia pateikti  juos raštu. Taip pat privaloma reikalauti  naujausio  
produkto ar sistemos techninės kortelės leidimo. Sika atsako už pateikiamų medžiagų kokybę, remiantis bendromis pardavimo taisyklėmis.
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UAB „Stotras“
Goštautų g. 3, Kaunas
Tel.: 8-37 262089
Faks.: 8-37 263432
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