
ARC 5ES

ARC 5ES - 5 minuutin pikakorjauspuikko

• Kovettuu 5–7 minuutissa.

• Kätevä, käyttövalmis pakkaus varmistaa täsmällisen sekoittamisen joka kerta.

• Täysi lujuus 30 minuutissa.

• Teollisuudenalan paras kiinnittyminen.

• Voidaan porata, kierteittää, hioa ja maalata.

• Benchmarktestaus osoittaa ARC 5ES –tuotteen olevan paras vuotojen tukkija.
Ensi kerralla ja joka kerta.

Tarvittava määrä yksinkertaisesti
katkaistaan irti. Sekoitetaan käsin.

Työkaluja ei tarvita.

Kätevä pakkaus 
sopii taskuun tai
työkalulaatikkoon.

Vuotojen korjaus

Kahvojen korjausKilpien asennus 

Suositeltuja käyttöjä

Vuotojen tukkiminen

• Putket • Hitsisaumat
• Ilmakanavat • Haihduttimet
• Lasikuitu • Vesisäiliöt
• Putkijohdot • Kemikaalisäiliöt
• Lämpöpatterit • Betonialtaat
• Venttiilit • Laippapinnat
• Pumput • Vaihteistokotelot
• Uima-altaat

Korjaus

• Särkyneet akkukotelot • Huokoiset valutavarat
• WC-kalusteet • Rikkoutuneet työkaluvarret
• Särkynyt kaakeli ja marmori • Sileiksi kuluneet kierteet

Kiinnitys

• Kilvet • Sähkörasiat
• Väliaikaiset kalusteet • Löystyneet keramiikkalaatat
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Sertifioitu NSF/ANSI-

standardi 61:n mukaan

 



Pinnan esikäsittely

Teknisiä arvoja
Väri Musta

Kovuus Kittimäinen

Tiheys 2,2 g/cm3

Kovettumisaika 90 %:n Shore D -kovuuteen 9 min

Eristelujuus ( ASTM D149) 12 v/µ

Shore D -kovuus 80

Puristuslujuus ( ASTM D695) 280 kg/cm2

Limiliitoksen leikkauslujuus (ASTM D1002)
Epäpuhdas 120 kg/cm2

SSPC SP3 - kuiva 300 kg/cm2

SSPC SP3 - märkä 150 kg/cm2

Työskentelyaika 21 °C:ssa 5 min

Lämpötilaraja Märkä 54 °C 

Kuiva 121 °C 

Kovettumisaikataulu – Minuuttia
4 °C 16 °C 25 °C 32 °C

Alkukovettuminen 20 15 10 5

Täysi kemikaalikesto 75 60 45 30

Jälkipuhdistus
Pese kädet lämpimällä saippuavedellä ja levitä niihin kosteusvoidetta käytön
jälkeen. Levitystyökalut on puhdistettava sopivalla liuottimella.

Varastointi
Säilytä 10––32 °C:n lämpötilassa. Kuljetuksen aikana esiintyvät tämän
alueen ulkopuoliset lämpötilat ovat hyväksyttäviä. Varastointiaika on
avaamattomassa astiassa kaksi vuotta.

Turvallisuus
Lue tuotetta koskeva käyttöturvallisuustiedote tai alueesi turvallisuustiedote
ennen minkään tuotteen käyttöä. Noudata tarvittaessa suljettuja tiloja
koskevia normaaleja työskentelymenetelmiä.

Kemikaalien kestokyky
Suositellaan altistettavaksi miedoille hapoille, emäksille, valkaisuaineille ja
muille kemikaaleille. ARC-kemikaalikestotaulukossa on kattava luettelo
kemikaaleista ja niihin liittyvistä altistusmääristä normaalilämpötilassa.

Pinnalla ei saa olla öljyä, rasvaa eikä
likaa. Parhaat tulokset saavutetaan,
kun pinta karhennetaan käsin tai
koneellisesti. Loppuhuuhtelua 
ARC 203- tai ARC 204
–puhdistusliuoksella suositellaan.

Sekoittaminen
Kevyitä muovikäsineitä on käytettävä
ärsytykseltä suojaamiseksi. Tarvittava
määrä ainetta katkaistaan puikosta 
ja vaivataan käsin, kunnes väri on
tasainen.

Käyttö
Aine on levitettävä välittömästi
sekoittamisen jälkeen ja painettava
lujasti pintaan. Tuote on käyttökel-
poista 3–5 minuuttia sekoittamisen
jälkeen. Kovettunutta ARC 5ES
–tuotetta voidaan hioa, porata ja
työstää tarpeen mukaan.

Tuotteen kuvaus
ARC 5ES on valmistettu erityisesti käytettäväksi luotettavissa pikakor-
jauksissa. Sen "puikkomallissa" yhdistyvät kaksiosaisen järjestelmän
tehokkuus ja yksiosaisen tuotteen kätevyys. ARC 5ES vaivataan käsin osien
sekoittamiseksi ja sen jälkeen seos yksinkertaisesti levitetään korjattavalle
pinnalle. 5ES kovettuu 5–7 minuutissa ja kovettuu täyteen lujuuteen 
30 minuutissa. Sen kittimäinen koostumus ja vettä kestävä kemiallinen
ominaisuus vastustavat pois huuhtoutumista vuotojen tukkimisen yhtey-
dessä. Kovettuu veden alla ja kiinnittyy märkiin pintoihin. Sataprosenttisesti
kiintoainepitoinen, ei kutistu kovettuessaan. Väriltään musta. 

Pakkaukset ja tilaustiedot
Aine on pakattu 114 gramman puikkoja sisältäviin laatikoihin.

Edut
• Kovettunut tuote tiivistää 3 mm:n vuodot aina 7 ilmakehään asti.
• Kittimäinen viskositeetti vastustaa pois huuhtoumista, kun tuotetta
käytetään vuotojen tukkimiseen.
• Kiinnittyy ja kovettuu veden alla.
• Sitkeä hartsirakenne kestää termomekaanisia iskuja.
• Helppo levitys ja nopea kovettuminen säästävät työtä ja seisokkiaikaa.
• Kätevä pakkaus kulkee helposti taskussa tai työkalulaatikossa.
• Värin muuttuminen vahvistaa täydellisen sekoittumisen.
• Kovettuu niinkin alhaisessa lämpötilassa kuin 4 °C.
• Benchmarktestaus on osoittanut tuotteen olevan parhaan käytettävissä
olevan menetelmän vuotojen korjaamiseen.
• ARC 5ES on NSF:n sertifioima NSF/ANSI-standardi 61:n mukaan.

On hyvä odottaa 30 minuuttia levittämisen jälkeen ennen kuin
korjattua kohtaa altistetaan kemikaaleille tai mekaaniselle
rasitukselle.

Tekniset arvot perustuvat laboratoriokokeisiin, ja ne on tarkoitettu osoittamaan vain yleisiä ominaisuuksia. A.W. CHESTERTON COMPANY EI HYVÄKSY MITÄÄN SUORIA EIKÄ EPÄSUORIA TAKUITA, JOTKA KOSKEVAT KAUPAKSI MENOA TAI
SOVELTUVUUTTA MÄÄRÄTTYYN KOHTEESEEN TAI KÄYTTÖÖN. AINOA MAHDOLLINEN TAKUU RAJOITTUU TUOTTEEN KORVAAMISEEN UUDELLA.

860 Salem Street
Groveland, Massachusetts 01834 USA
Puhelin: (781) 438-7000 • Faksi: (978) 469-6528
www.chesterton.com
© A.W. Chesterton Company, 2006. Kaikki oikeudet pidätetään.
® Rekisteröity tavaramerkki. Sen omistaa ja sitä koskevan käyttöluvan

myöntää A.W. Chesterton Company USA:ssa ja muissa maissa. FORM NO.  F75837 ARC 5ES – FINNISH REV.  11/06


