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PRODUKTBESKRIVELSE: 
UNIGUM er en ikke-hærdende syntetisk gummikit, helt fri for 
organiske opløsningsmidler. 
 
ANVENDELSE: 
UNIGUM anvendes primært til pakning ved tilslutning af klosetskåle og køkkenafløb samt ved ilægning af 
stålvaske, men kan desuden anvendes til talrige andre formål, hvor en smidig, klæbende og ikke-hærdende kit 
er ønskelig. UNIGUM kan således også anvendes udendørs til tætning af tagrender, nedløbsrør, 
tagbelægninger af eternit, blik m.v. UNIGUMs gode vedhæftningsevne gør det muligt, at anvende det på så 
forskellige materialer som metal, træ, glas, beton, plast  m.m. 
 
TEKNISKE EGENSKABER: 
UNIGUM gummikit...  

hærder aldrig 
forbliver smidig - upåvirkelig af arbejdende materialer! 
forbliver klæbende - ingen fremtidige utætheder! 
er let at forme - også når det er koldt! 
er vejrbestandig 
hænger ikke fast i fingrene 
kan overmales 
er miljøvenlig - 0% opløsningsmidler 
er helt lugtfri 

 
BRUGSANVISNING: 
Generelt: Rengør pakfladerne omhyggeligt. UNIGUM æltes let før brug. 
Tilslutning af toilet: Fyld mellemrummet mellem afløbstud og muffe ca. halvt op med alm. 
pakningsmateriale (evt. pakgarn). Rul UNIGUM ud i en tykkelse svarende til afstanden mellem tud og 
muffe. Læg UNIGUM i mellemrummet og sørg for jævn fyldning og pres godt sammen for hver 1-2 
cm. i højden. Pres godt ud mod siderne. Fyld op til lidt over overkanten af muffen og pres sammen. 
Afskær overfladen med en kniv. 
Ilægning af stålvask: Rul UNIGUM ud i en tykkelse af 8 - 10 mm. Tryk UNIGUM let fast under kanten 
på stålvasken. Fastspænd vasken til bordpladen. Overskud, der presses ud mellem vask og 
bordplade fjernes let med kniv eller spartel. I modsætning til sanitets- og bygningssilikone hærder 
UNIGUM aldrig, hvorfor vasken på et senere tidspunkt problemfrit kan tages op (i forbindelse med 
service, reparation eller udskiftning) uden risiko for ødelæggelse af bordpladen. 
Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer. Da vi ikke har kontrol over brugen 
af produktet, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation. 
 
FORSØG: 
Der eksisterer ikke VA eller andre godkendelseskrav til sanitetskit. 
 

EMBALLERING:   

   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 
 
Læs i øvrigt SIKKERHEDSDATABLAD, der kan printes ud fra vores hjemmeside: www.unipak.dk, Da vi løbende udvikler vore produkter, forbeholder vi os retten til 
ændringer uden forudgående varsel. 


