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PRODUKTBESKRIVENING: 
UNIGUM är ett icke-härdande, syntetiskt gummikitt helt fritt 
från organiska lösningsmedel. 
 
ANVÄNDNING: 
UNIGUM används i första hand för tätning vid anslutning av toalettstolar och köksavlopp samt vid 
installation av stålvaskar, men kan dessutom användas för talrika andra ändamål där ett smidigt, 
vidhäftande och icke-härdande kitt är önskvärt.  
UNIGUM kan således även användas utomhus för tätning av takrännor, stuprör, takbeläggningar av 
eternit, plåt mm. 
UNIGUMs goda vidhäftningsförmåga gör det möjligt att använda det på så olika material som metall, 
trä, glas, betong, plast mm. 
 
TEKNISKA EGENSKAPER: 
UNIGUM gummikitt... 

• härdar aldrig 
• förblir smidigt - påverkas ej av materialrörelser! 
• förblir vidhäftande - inga framtida otätheter! 
• är lätt att forma - även när det är kallt! 
• är väderbeständigt 
• klibbar inte fast på fingrarna 
• kan målas över 
• är miljövänligt - 0% lösningsmedel 
• är helt luktfritt 

 
BRUKSANVISNING: 
Allmänt: Rengör tätningsytorna noggrant. UNIGUM knådas lätt före användning. 
Anslutning av toalett: Fyll mellanrummet mellan avloppsstuts och muff till ca hälften med vanligt 
tätningsmaterial (ev tätningsgarn). Rulla ut UNIGUM i en tjocklek som motsvarar avståndet mellan 
stuts och muff. Lägg UNIGUM i mellanrummet, se till att detta fylls jämnt och pressa samman väl för 
varje 1-2 cm på höjden. Pressa ordentligt ut mot sidorna. Fyll upp till lite över muffens ovankant och 
tryck samman. Skär av överskottsytan med en kniv. 
Installation av stålvask: Rulla ut UNIGUM i en tjocklek av 6-8 mm. Tryck fast UNIGUM lätt under 
kanten på stålvasken. Spänn fast vasken vid bordsskivan. Överskott som pressas ut mellan vask och 
bordsskiva avlägsnas lätt med kniv eller spatel. 
I motsats till silikon härdar UNIGUM aldrig, varför vasken vid ett senare tillfälle kan demonteras 
problemfritt (i samband med service, reparation eller byte) utan risk för att bordsskivan förstörs. 
 
Ovanstående upplysningar är givna på grundval av tester och erfarenheter. Då vi inte har någon 
kontroll över användningen av produkten rekommenderas provinstallation för att säkerställa att 
produkten lämpar sig för den önskade installationen. 
 
TESTER: 
Det finns inga VA eller andra godkännandekrav på gummikitt. 
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FÖRPACKNING:   

   Emballage Varenr. VVS-nr. RSK-nr. NRF-nr. LVI-nr. 
250 g. plastbæger (48 stk./krt.) 6500025 271555002 4050749 9507809 3265197 
500 g. plastbæger (24 stk./krt.) 6500050 271555005 4050750 9507811 3265198 
1500 g. plastbæger (12 stk./krt.) 6500150 271555015 4050751 9507812 3265199 
4,5 kg. spand - 6500450 271555045 4050752 9507813 3265200 
 

Se dessutom under SÄKERHETSDATABLAD på www.unipak.dk 


