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 bakterite- ja hallituskindel 

 suurepärane nake olemasoleva vana 
silikoonhermeetikuga  

 sobib värviliste silikoonide katmiseks (kattekihi paksus ≥ 
1 mm) 

 sobib vertikaalsete ja horisontaalsete nurgavuukide 
jaoks 

 enne kasutamist pole vaja olemasolevat hermeetikut 
eemaldada 

 lõhnatu 

 hõlpsasti kasutatav 

 hõlpsasti korrigeeritav: värske toode tuleb ära veega 

 

 
 

Re-New on väga hallitusekindel veepõhine ühekomponentne 
kasutusvalmis silikoon sanitaarruumides kasutamiseks. Re-
New tahkub toatemperatuuril, moodustades elastse 
kauakestva silikoonkatte. Re-New’l on kolmekordne 
kaitsesüsteem, mis tagab pikaajalise hallitusekindluse. 
Tahkunud toote pind on kaitstud bakterite tekkimise ja 
kogunemise ning hallituse kasvamise eest. 

Toodet kasutatakse silikoonhermeetikust nurgavuukide 
välimuse parandamiseks sanitaarruumides: 
 

 nurgavuukide värskendamiseks vannitoas, duširuumis, 
tualettruumis, pesuruumis ja köögis 

 sanitaarseadmete (vannide, valamute) ja keraamiliste 
plaatide (põrandal, seintel, laes) vaheliste 
nurgavuukide värskendamiseks 

 kahjustatud silikoonhermeetikute (nurgavuukide) 
parandamiseks - võib kanda olemasolevale 
silikoonhermeetikule. 

 

Re-New on kasutusvalmis toode, mida kantakse aplikaatori 
abil  tuubikust otse pinnale. Toode nakkub 
silikoonhermeetikute, keraamiliste plaatide, emaili, klaasi, 
puidu, anodeeritud alumiiniumiga jne. Ei nakku PE, PP, 
PTFE(Teflon®-iga), PMMA (nt akrüülvannidega). Ei sobi 
akrüül-, SMP- ja PU-hermeetikute jaoks.  

Tundmatute materjalide või kriitiliste rakenduste puhul 

soovitame naket katsetada või võtta ühendust meie tehnilise 
teenistusega. 

Toode ei ole ülevärvitav. Vajadusel kasutage pinna 
silumiseks puhast vett, sest seebivesi võib mõjutada 
tahkumist ja põhjustada värvimuutusi. 

 Pinnakattega pindade (eriti alküüdvaikvärvide puhul) 
soovitatakse sobivust enne kasutamist katsetada. <1 mm 
paksuse kihi korral ei pruugi toote kattevõime olla piisav. 
Värviliste silikoonide puhul peab katte paksus olema ≥ 1mm. 
Toode saavutab mehhaanilised ja nakkeomadused 
pealekandmisele järgnevatel nädalatel järk-järgult ja lõplikult 
ühe kuuga. 

  
Ärge kasutage toodet Re-New klaasimishermeetikute 
katmiseks. Samuti pole toode sobilik kasutamiseks 
bituumenpindadel ega muudel ehitusmaterjalidel, millest 
võib eralduda toodet kahjustavat õli, plastifikaatoreid või 
lahusteid. Näiteks kemikaalide või kõrge temperatuuriga 
kokkupuude võib põhjustada värvimuutusi, kuid see ei 
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mõjuta negatiivselt toote tehnilist toimivust ega 
vastupidavust. Ei sobi veesurve all või pidevalt vees olevate 
vuukide jaoks (nt basseinis või akvaariumis). Toodet ei tohi 
kasutada peeglite ega looduskivi puhul.  

Kemikaalikindlus 

 Toode on vastupidav mage- ja mereveele, lahjendatud 
alustele, lahjendatud hapetele, tsementmördile ja 
puhastusvahendite vesilahustele. 

 Ei soovitata pidevalt kemikaalidega kokkupuutuvatesse 
kohtadesse 

 Vähe vastupidav aromaatsetele lahustitele, 
orgaanilistele hapetele, kontsentreeritud alustele ja 
hapetele ning klooritud süsivesinikele. 

Kokkupuute korral muude kemikaalidega pöörduge meie 
tehnilise teeninduse poole. 

 
 
Parandatav või värskendatav vuuk peab olema puhas, vaba 
õlist, rasvast, tolmust ja lahtistest osakestest ning kuiv. 
Rasva eemaldamiseks kasutatakse sobivat 
puhastusvahendit. Vajadusel eemaldage vana hermeetik, 
hallitus ja muud jäägid. Hallitanud hermeetiku saate 
puhastada käsna ja hallituse eemaldamiseks mõeldud 
vahendiga. Seejärel loputage pind hoolikalt veega üle ja 
kuivatage. 

 
 
Silikooni pealekandmine 

Enne kasutamist tuleb kontrollida, kas aplikaatori mõõdud on 
vuugi jaoks sobivad: asetage aplikaator umbes 90° nurga all 
vuuki – olemasoleva hermeetiku ja aplikaatori vahele peab 

jääma vähemalt 1 mm ( tekkiva kihi paksus = 1 mm; vuugi 
mõõtude ja katte paksuse sõltuvuse kohta vt allolevast 
tabelist). 

 

Võtke kork ära ja pange aplikaator umbes 90° nurga all vuuki, 
nii et aplikaatori servad oleks täielikult vastu vuugi mõlemat 
pinda. Pigistage silikoon aplikaatorit liigutades vuuki, 
kontrollides, et see läheks täielikult vastu kaetavat 
hermeetikut. Vertikaalvuukide puhul soovitatakse hoida 
purgi põhja ülespoole. Vajadusel juhtige aplikaator ilma 
vajutamata veelkord üle kogu vuugi. Puhastage aplikaator 
(nt märja paberiga) kohe pärast kasutamist ja sulgege kork. 

Kuivamisaeg 

Enne veega kokkupuutumist tuleks lasta tootel vähemalt 6 
tundi kuivada. Vältige esimese 24 tunni jooksul kokkupuudet 
puhastusvahenditega. 
 
Puhastamine 

Värske tahkumata toote saab ära kuiva või niiske lapi, paberi 
või käsnaga. Tööriistad saab kohe pärast kasutamist 
puhtaks veega. Tahkunud toode ei lahustu üheski lahustis ja 

tuleb ära ainult mehhaaniliselt.  
 

 
 

Tahkumata toode on kardab külma. Ärge kasutage, hoidke 

ega transportige toodet alla 0 °C temperatuuril. Tahkunud 

toode on külmakindel. 

Toodet ei tohi kasutada toiduainetega kokkupuute korral.  

 

 
Aplikaatori ja korgiga 100 ml pudel  

 

Kulu sõltub pealekantava kihi paksusest.  
2 mm kihi puhul kulub 1-meetrise kolmnurkse vuugi 
katmiseks umbes 28 ml toodet. 
1 mm kihi puhul kulub 1-meetrise kolmnurkse vuugi 
katmiseks umbes 13 ml toodet. Keskmiselt piisab pakendi 
sisust u 3,5 m – 7,5 m tavalise kolmnurkse vuugi jaoks. 

Vuugit mõõt 
 [mm] 

Saadav paksus 
[mm] 

a (kõrgus) b (sügavus) c (laius) D 

3,0 4,0 5,0 2,8 

3,5 3,5 4,9 2,0 

4,0 4,0 5,7 1,7 

4,5 4,5 6,4 1,3 

5,0 5,0 7,1 1,0 

5,5 5,5 7,8 0,6 

6,0 6,0 8,5 0,2 

6,4 6,4 9,0 0,0 
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Koostisained:                          Silikoonemulsioon, veepõhine. 
____________________________________________________ 
Värvus:                                                              valge 
____________________________________________________ 
Toode nakkub silikoonhermeetikute, keraamiliste plaatide, emaili, 
klaasi, puidu, anodeeritud alumiiniumiga jne. 
____________________________________________________ 
Tahkumata toode 
Lõhn:                          neutraalne 
____________________________________________________ 
Kasutustemperatuur:   +5° kuni +40 °C (pind ja keskkond)  
____________________________________________________ 
Konsistents:              tiksotroopne pasta 
____________________________________________________ 

Tihendus:         1,30 g/ml (ISO 2811-1) 
____________________________________________________ 

Kelme moodustumise aeg:                60 min (23 °C, 50% RH) 
 
____________________________________________________ 

Tahkumiskiirus:    2 mm/24 tunniga (23°C, 50% RH, 2mm kelme)  
____________________________________________________ 
Tahkunud toode 
Välimus:                                                                          Matt pind 
 
Lõhn:                                                                            lõhnatu 
____________________________________________________ 
Temperatuurikindlus:               -50° kuni +120°C 
____________________________________________________ 

Shore A kõvadus:                                                  20 (ISO 868) 
____________________________________________________ 

100% moodul:       0,3 N/mm2 (ISO 8339-A, klaasil) 
____________________________________________________ 

Tõmbetugevus:      0,4 N/mm2  (ISO 8339-A, klaasil) 
____________________________________________________ 

Pikenemine murdumisel:           400% (ISO 8339-A, klaasil) 
____________________________________________________ 
 

Elastne taastumine:     85% (ISO 7389-A, 100%, klaasil) 
____________________________________________________ 

Kahanemine:              28%  (ISO 10563) 
____________________________________________________ 
Liikumisvõime:               25%  
____________________________________________________ 
STANDARDID 
 

 Vastab ISO 846-B nõuetele    mikrobioloogiline kasv: tase 0-1 

 EN 15301-1                             tuletundlikkus: klass E  

 LOÜ emissiooni märgistus (Prantsusmaa)     klass A+  
_________________________________________________ 
 

Säilitamine: Toode säilib avamata originaalnõus kuivas 
kohas otsese päikesevalguse eest kaitstuna 
+2ºC kuni 30ºC temperatuuril 12 kuud 
tootmiskuupäevast. Kasutage avatud pakend 
ära 1 kuu jooksul. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Enne toote kasutamist tutvuge tellimisel saadaoleva 
materjali ohutuskaardiga. 

 

"Käesoleval tehnilisel andmelehel esitatud teave, sealhulgas 
toote kasutamise alased soovitused põhinevad meie 
teadmistel ja kogemusel toote kohta käesoleva tehnilise 
andmelehe väljaandmise kuupäeva seisuga. Kuna toote 
kasutusviisid ning töö- ja kasutustingimused võivad erineda 
ega allu meie kontrollile, ei vastuta Henkel toote sobivuse, 
teile vajalike tootmisprotsesside ja -tingimuste jaoks 
sobivuse ega kasutusviisi ja tulemuste eest. Soovitame 
tungivalt viia toote sobivuse kindlaksmääramiseks läbi 
eelnevad katsetused. 

Igasugune vastutus käesoleval tehnilisel andmelehel 
esitatud antud toote kohta esitatud teabe või muude kirjalike 
või suuliste soovituste eest on välistatud, v.a juhul, kui on 
selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud, tegemist on 
surmajuhtumi, kehavigastusega või muu tootevastutuse 
alasest seadusandlusest tuleneva juhtumiga." 
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