
  

 

TARVIKKEET 

Kumikolat 

Listattu varastokoot. Muita kokoja saatavilla tilauksesta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNAVALLIT  

40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 

120mm, 160mm 

    

Tilauksesta myös 200mm 

 

 

Profiili Kanta 

T-20 40mm 

T-25 40mm 

T-30 70mm 

T-40 70mm/80mm 

T-50 45mm 

T-55 80mm 

T-60 80mm 

T-75     80mm/100mm 

  

TS-35 50mm 

TS-45 50mm 

TS-60 80mm 

TS-80 110mm 

TS-110 110mm 



  

 

SEULAVERKON SUOJALISTA 

UR 1, UR 2, UR 3 

 

 

 

 

  

 

KUMINEN KIILAHIHNA OHJAUSPROFIILI 

A= 13/8 

B= 17/11 

 

KAAVARIKUMI 

15mm*1400mm*10m 

20mm*1400mm*10m 

 

KULJETINHIHNA KORJAUSPAIKAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN- kalvo CN- kalvo, kudosvahvistettu 

10m*100mm 10m*100mm 

10m*150mm 10m*150mm 

10m*220mm 10m*220mm 

10m*300mm 10m*300mm 

10m*350mm 10m*350mm 

Kudoslevy 500mm 

Timanttipaikka: 2,4mm x 135 x 160mm 

Timanttipaikka: 2,4mm x 200 x 260mm 

Timanttipaikka: 2,4mm x 270 x 360mm 



  

 

LIIMAT 

 

LIIMA TRS-5005 700g 

1- komponenttiliima 

 Käytetään erityisesti kuljetinhihnojen liitoksiin sekä 

korjaamiseen. Kiinnittää kumia kumiin, kumia kankaisiin, 

kumia metalliin sekä muihin materiaaleihin ilman lämpöä tai 

erikoislaitteita. 

 Helppokäyttöinen – Heti valmis tuote 

 RIITTOISUUS n. 1m2 

 Ei suositella käytettäväksi alle 15 asteessa  

 Maksimi lämmönkesto sama kuin kuljetinhihnoissa  

+80 astetta 

 Kuivumisaika käyttövalmiuteen 24h – jotta saavutetaan 

täydellinen pitävyys, tätä on tärkeä noudattaa! 

 Tuote säilyy avaamattomana noin kaksi vuotta, valmis sekoite 

max.1h 

 Liiman käyttöohjeet (FI) ja käyttöturvatiedot (ENG) toimitetaan 

liiman mukana. 

LIIMA TRS-2002 NEW   1kg +kovete M40g  

(tilauksesta myös 5kg) 

2- komponenttiliima  

 Käytetään erityisesti kuljetinhihnojen liitoksiin sekä 

korjaamiseen. Kiinnittää kumia kumiin, 

kumia kankaisiin, kumia metalliin sekä muihin 

materiaaleihin ilman lämpöä tai erikoislaitteita 

 Liima ja kovete sekoitetaan 1:1 suhteessa 

 RIITTOISUUS n. 1m2 

 Ei suositella käytettäväksi alle 10 asteessa  

 Maksimi lämmönkesto sama kuin kuljetinhihnoissa 

+80 astetta 

 Kaikki kuivumisajat riippuvat ympäröivästä 

lämpötilasta, ilmankosteudesta ja pohjamateriaalista. 

Liimaa myös kuluu kaksi kerrosta ja molempiin 

pintoihin, otathan tämän huomioon laskiessasi 

riittoisuutta.  

 Kuivumisaika käyttövalmiuteen 8h – jotta 

saavutetaan täydellinen pitävyys, tätä on tärkeä noudattaa! 

 Tuote säilyy avaamattomana noin kaksi vuotta, valmis sekoite max.1h 

 Liiman käyttöohjeet (FI) ja käyttöturvatiedot (ENG) toimitetaan liiman mukana. 



  

 
 

TRS METAL PRIMER  700ml 

 Käytetään metallin pohjustamiseen, ennen kumiliiman 

levitystä. Metal Primer elvyttää metallipinnan, mikä 

parantaa kumin kiinnittymistä metalliin 

 RIITTOISUUS n. 3m2 

 Ei suositella käytettäväksi alle 15 asteessa  

 Kuivuu +20C-> n.60min -> 

 Säilyy avaamattomana 3 vuotta, avattuna joitakin 

tunteja. 

 Kaikki kuivumis- ja säilymisajat riippuvat ympäröivästä 

lämpötilasta, ilmankosteudesta ja liimattavista 

materiaaleista. Primeria levitetään vain yksi kerros ennen 

liimausta 

 Käyttöturvatiedot (ENG) toimitetaan liiman mukana. 

 

 

 

TRS CLEANING SOLVENT  MEK 0,64kg 

 Käytetään liimattavilla pinnoilla rasvanpoistoon, ennen  

liimausta, parantamaan lopputulosta. 

 RIITTOISUUS n. 3m2 

 käyttöturvatiedot (ENG) toimitetaan liiman mukana. 

 

 

 

HIHNATYÖKALUT 

VETOPIHTI 300KG VINKA 400MM TRISSA KAKSIPUOLEINEN 400mm/800mm 

 

 

 


