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PLASTI DIP  

TUOTTEET 



 
Joustava – ei halkea, sirpaloidu tai haurastu 

Eristää – sähköiskun, tärinää, lämpöä, vaimentaa ääntä 
Ote – antaa luistamattoman otteen  

(pinnoitteeseen on mahdollista myös lisätä otetta parantavia rakeita tms.) 
Kestävä – kestää säätä, kemikaaleja, iskuja ja kulutusta 

 
Pinnoita, tiivistä, suojaa, värikoodita … 

metallia, puuta, lasia, kumia, betonia, kangasta, lasikuitua... 
 

 

Käyttöohje: 
 
Pinnan täytyy olla puhdas ja kuiva.  
Parhaaseen tulokseen päästäksesi vältä suoraa auringonvaloa, korkeaa ilmankosteutta ja pakkaslukemia. 
 

DIPPAUS: Ohenna tarvittaessa suositelluilla ohenteilla, max 25%. Sekoita varovasti ennen joka käyttöä. Va-
ro ilmakuplien muodostumista. Upota pinnoitettava esine/osa tuotteeseen, vauhtina tuuma/5 sekuntia, ota 
pois samalla vauhdilla. Anna kuivua 30-40 min (kosketuskuivaksi) joka kerroksen välissä. Anna kuivua 4 tun-
tia  kalvokerrosta kohti ennen käyttöä. 
 

PENSLAUS: Ohenna tarvittaessa suositelluilla ohenteilla, max 25%. Sekoita varovasti ennen joka käyttöä.  
Levitä märkänä päällekkäisiä kalvoja luonnonharjaspensselillä. Anna kuivua 10-20min (kosketuskuivaksi)   
kalvokerrosten välissä. Anna kuivua 4 tuntia kalvokerrosta kohti ennen käyttöä.  
 

SPREIJAUS: Ravista spraypurkkia hyvin ennen käyttöä. Levitä märkiä päällekkäisiä kalvoja, pidä suutin        
15-30 cm päässä pinnasta ja tee 10-5 cm kuviota. Anna kuivua 10-20 min ennen seuraavia kalvokerroksia.   
Anna kuivua 4 tuntia kalvokerrosta kohti ennen käyttöä. 
 

Soveltuvat ohenteet: teollisuusbensiini ja tolueeni. Käyttölämpötila -34°C - +93°C. 
Oikein käytettynä, pinnoite on tarvittaessa poistettavissa suurelta osalta pintamateriaaleja. 
 

 

Kumipinnoite nestemäinen 
Värit: vihreä, ruskea, kirkas, valkoinen, oranssi, keltainen, punainen, sininen ja musta 
Pakkaus: 214 ml, 400 ml,750 ml, 2,5 l, ja 5 l              
 
Kumipinnoite spray 
Värit: vihreä, ruskea, kirkas, valkoinen, oranssi, keltainen,                                                                             
punainen, sininen ja musta  
Pakkaus: 400 ml 
Pakkauskoko: 6/12 kpl/ltk 
 
Kumipinnoite spray tehostevärit 
Värit: camo, gun metal, glossifier, metalizer, copper ja pearlizer 
Pakkaus: 311 g 
Pakkauskoko: 6/12 kpl/ltk 

PLASTI DIP  
MONIKÄYTTÖINEN KUMIPINNOITE 



 
 

Anything Foam täyttää ja korjaa vinyyli- ja nahkapintaiset vaahtomuovit. Se jättää korjatun kohteen pinnan 
sileäksi ja pehmeäksi. Anything Foam säilyy joustavana, ei haurastu, ja suojaa säältä, kemikaaleilta             
ja kulutukselta.  
 

Anything Foam on helppokäyttöinen. Leikkaa kärki sopivan kokoiseksi, purista pistoolin avulla, levitä ja      
tasoita jäätelötikulla tai vaahtomuoviharjalla. 
 
 
Anything Foam täyttää ja korjaa seuraavanlaisia vaahtomuovielementtejä: 
- lainelaudat 
- nojatuolit 
- vaahtomuovityynyt 
- penkkien tyynyt 
- sohvatyynyt 
- baarituolit 
- polvisuojat 
- pyörän istuimet 
- ATV:n, lumikelkan ja ruohonleikkurin istuimet 
- veneen istuimet 
- voimistelu/painimatot 
- ja paljon muuta 
 

 

 

50390 Anything foam 

Pakkaus: 12 kpl/ltk, 6 kpl/ltk, 177 ml/kpl 

Väri: musta 

ANYTHING FOAM 
Vaahtomuovien paikkausaine 



 
Super Grip -aerosoli on kirkas, ilmakuiva ja luistamaton kangaspinnoite. Se luo tahmean ja synteettisen     
kumipinnoitteen, joka tarttuu useimpiin kankaisiin estäen kangasta luistamasta ja liikkumasta. Super Grip 
kestää konepesun ja pysyy joustavana. Se ei kellastuta eikä tartu toisiin kankaisiin/pintoihin.                      
Se ei myöskään kerää likaa tai nukkaa. 
 
Se sopii kaikille, jotka haluavat turvallisen ja luistamattoman pinnan esim. mattojen ja peitteiden alle            
tai hyvän otteen mm. golfmailasta. 
 
Super Grip on samanlaista kuin kumisementti. Se estää sohvan irtopäällisiä, kylpyhuoneen mattoja ja         
räsymattoja liikkumasta. Käytä Super Gripiä nojatuolien irtopäällisille, pöytäliinoille, tableteille, henkareille,      
urheilumailojen kahvoihin, hanskoihin, työkalujen varsiin ja pintoihin, johon tarvitset hyvän pidon.            
Super Gripille löytyy satoja käyttökohteita kodissa, autotallissa tai jopa ulkona. 
 

Käyttöohje:  
Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. 
 
Puhdista käyttöpinta liasta, pölystä ja öljystä. Ravista pulloa voimakkaasti minuutin ajan kunnes sekoituspallo 
purkissa alkaa kolista. Ravista pulloa myös käytön välissä. Pidä pulloa noin 12-16 cm päässä kohteesta.     
Suihkuta tasaisesti ensin ohut kerros ulkoreunoihin ja sen jälkeen x:n mallisesti.                                    
Maksimaalisen luistamattoman ominaisuuden saavuttamiseksi; lisää ohut, tasainen kerros koko pinnalle. 
Super Gripin suihkuttamiseen voidaan käyttää tavallista spraypulloa tai paineruiskua. Ruiskuttaessa Super 
Grip:iä paineruiskulla, ei liuottimen vähentäminen ole välttämätöntä. Mikäli kuitenkin liuotinta halutaan     
vähentää, voidaan käyttää pientä määrää joko VM&P Teollisuusbensiiniä tai Tolueenia sen ohentamiseen. 
Sekoita pinnoitetta varovasti ennen ruiskutusta ja levitä kevyt ja tasainen kerros halutulle pinnalle. Testaus 
osoitti, että parhaan tuloksen paineruiskua käytettäessä saa tehdessä ohuita kerroksia ja                         
minimoimalla päällysteen määrän.  
 
Älä käytä suoraan lattialle tai vinyylille. Älä liikakäytä. 
 
Säilyvyys: 1+vuotta 25°c lämpötilassa 
Kattavuus: 326g/4,2m², 3,78l(1gal)/49m² 
Puhdistus: Tolueenilla, Teollisuusbensiinillä, Ksyleenillä tai PDI:n ohenteella. 
 
Koodi: 10360 

Pakkauskoko: 326 g 

SUPER GRIP 
Luistamaton kangaspinnoite 



 
 

NESTEMÄINEN TEIPPI 
Penslattava tai spreijattava sähköeriste 

 

50370/10330 Nestemäinen teippi on ilmassa kuivuva synteettinen kumipinnoite, joka on helppo penslata tai 
spreijata kohteeseen ja jolla on erinomainen kosteuden, hapon, kulutuksen ja dielektrinen kestävyys.    
Nestemäinen teippi ei halkea, kovetu tai kuori irti, vaan pysyy joustavana – jopa ääriolosuhteissa.  
 

Käyttökohteita: koneiden ja laitteiden sähkökytkennät: veneissä, perävaunuissa, matkailuautoissa,      
rekoissa, autoissa, ajastimissa, uima-altaiden sähkölaitteissa, tyhjennyspumpuissa, sadetuspumpuissa,   
soittimissa, tietokoneissa, piirilevyissä, kytkimissä. Se estää liitinruuveja löystymästä. 
Käytä Nestemäistä teippiä eristämiseen, suojaamiseen ja värikoodittamiseen. 
 

Käyttöohje: Johtojen, liittimien ja muiden pintojen tulee olla puhtaita, kuivia sekä öljyttömiä, rasvattomia, 
vahattomia ja irtoruosteettomia. 
 

Sekoita/ravista hyvin ennen käyttöä. Varmista riittävä ilmanvaihto. 
Sekoita varovasti pensselillä ennen joka käyttökertaa välttääksesi kuplien muodostumista. Sivele märkiä 
päällekkäisiä kalvoja. Anna kuivua 10-20 min (kosketuskuivaksi) ennen seuraavaa kalvokerrosta.             
Minimissään 2-3 kalvokerrosta on suositeltu parhaaseen tulokseen pääsemiseksi.                                  
Anna kuivua 24h täysin kuivaksi. 
 

VAROITUS: Katkaise virta ennen sähkötöitä ja noudata paikallisia sähkötöiden määräyksiä.                    
Vähintään 2 kalvokerrosta (>0,127 mm) vaaditaan hyvään dielektriseen suojaan.  
 

Vinkkejä: Anna kuiva vähintään 4 tuntia jokaista kalvokerrosta kohti ennen käyttöä. Anna kuivua yli yön 
aina kun mahdollista. Vältä liiallista ilmavirtaa.  
 

Tekniset tiedot: 
 
Säilyvyys: 1+ vuotta +25̊C avaamattomassa astiassa 
Kemikaalien kestävyys: hapot, emäkset, saasteet –erinomainen, maaöljyt - rajallinen 
Lämpötilakäyttöalue: -35̊C-+94̊C 
 
Neste 
Koodi: 50370 
Värit: punainen, valkoinen ja musta 
Pakkaus: 6 prk/ltk, 12 kpl / ltk, 118 ml/prk 
 
Aerosoli 
Koodi: 10330  
Värit: kirkas ja musta 
Pakkaus: 12 prk/ltk, 170 g/prk 
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