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TOUTESELOSTE:  
UNIGUM on kovettumaton synteettinen kumikitti, täysin vapaa 
orgaanisista liuottimista. 
 

KÄYTTÖ: 
 
UNIGUMia käytetään pääasiassa tiivisteenä wc-istuinten ja keittiöviemäreiden liitännöissä sekä 
teräspesualtaiden asennuksissa, mutta sitä voidaan lisäksi käyttää lukemattomiin muihin 
tarkoituksiin, joissa joustava, tarttuva ja kovettumaton kitti on toivottavaa. UNIGUMia voi siten 
käyttää myös ulkotiloissa vesikourujen, syöksytorvien, eterniitti, tiili- yms. katteiden tiivistykseen. 
UNIGUMin hyvien tartuntaominaisuuksien ansiosta sitä voidaan käyttää niinkin erilaisiin 
materiaaleihin kuin metalleihin, puuhun, lasiin, betoniin, muoviin ym. 

 
TEKNISET OMINAISUUDET: 

UNIGUM-kumikitti... 

• ei kovetu koskaan  

• pysyy joustavana - liikkuvat materiaalit eivät vaikuta!  

• pysyy tarttuvana - ei tulevia vuotoja!  

• on helppo muotoilla - myös kylmänä!  

• sietää säitä  

• ei tartu sormiin  

• päälle voidaan maalata  

• on ympäristöystävällistä - 0 % liuottimia  

• on täysin hajutonta  

KÄYTTÖOHJE: 

 

Yleistä: Puhdista tiivistepinnat huolellisesti. Vaivaa UNIGUMia kevyesti ennen käyttöä.WC:n liitäntä: 
täytä poistoputken ja muhvin rako noin puoliväliin ylös tavallisella tiivistemateriaalilla (esim. 
tiivistenuora). Rullaa UNIGUMia putken ja muhvin rakoa vastaavan paksuiseksi pötköksi. Laita 
UNIGUM rakoon, huolehdi sen tasaisesta täytöstä ja purista kasaan 1-2 cm korkeussuunnassa. 
Paina kunnolla sivuja vasten. Täytä vähän muhvin reunan yli ja purista kokoon. Leikkaa pinta 
tasaiseksi veitsellä.Teräpesualtaan asennus: rullaa UNIGUMia 8 - 10 mm paksuiseksi. Paina 
UNIGUM kevyesti teräsaltaan reunan alle. Kiinnitä allas pöytälevyyn. Altaan ja pöytälevyn välistä 
ulos työntyvä ylijäämä poistetaan helposti veitsellä tai lastalla. 
Toisin kuin silikoni UNIGUM ei kovetu koskaan, joten altaan voi myöhemmin nostaa ongelmitta pois 
(huoltojen, kotjausten tai vaihdon yhteydessä) ilman vaaraa pöytälevyn rikkoutumisesta. 

Edellä annetut neuvot perustuvat testeihin ja kokemuksiin. Koska me emme voi valvoa tuotteen 
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käyttöä, suositellaan koeasennuksia sen varmistamiseksi, että tuote sopii haluttuun asennukseen. 
 

PAKKAUS:   
    Tuotenro. VVS-nro. RSK-nro. NRF-nro. LVI-nro. 
250 g. 
muoviastia (48 kpl/laatikko) 6500025 271555002 4050749 9507809 3265197 

500 g. 
muoviastia (24 kpl/laatikko) 6500050 271555005 4050750 9507811 3265198 

1500 g. 
muoviastia (12 kpl/laatikko) 6500150 271555015 4050751 9507812 3265199 

4,5 kg. ämpäri - 6500450 271555045 4050752 9507813 3265200 
 

 

Lisätietoja on KÄYTTÖTURVATIEDOTTEESSA 
 

Koska kehitämme tuotteitamme jatkuvasti, pidätämme oikeuden muutoksiin ilman 
ennakkoilmoitusta 
 


