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Pykälää parempiin 
paikkauksiin Erikoisteipit ja erilaiset paikkausmateriaalit 

käyvät vuosi vuodelta vahvemmiksi. 

Fiberfix-tuotesarjan kovettuvat korjausaineet 

alkavat olla niin toimivia, että väliaikaiseksi 

ajatellusta korjauksesta saattaa tulla 

lopullinen.

 ◼ Teksti: Kyösti Isosaari ja Marko Toivonen
 ◼ Kuvat: Kyösti Isosaari

L eijonan luola -televisiosar-
jasta laajempaan kaupal-
liseen suosioon ponkais-
seen Fiberfix-tuotesarjan 

ykköstuote on korjausteippi, joka 
veteen kasteltuna alkaa kovettua. 
Korjausteipin ohella pyysimme 
kokeiltavaksi yleisteipin sekä 
valon vaikutuksesta kovettuvat 
korjauslaput. Saatavilla on myös 
kuumiin kohteisiin, kuten pako-
putkistoihin tarkoitettua Heat 
Wrap -teippiä. Kuluttaja löytää 
tuotteita varmimmin maahan-
tuojan omasta verkkokaupasta.

Aloitimme kokeilumme sar-
jan helppokäyttöisimmällä tuot-
teella eli 10X-teipillä. Nimensä 
mukaisesti sen väitetään olevan 
kymmenen kertaa tavanomaista 
ilmastointiteippiä vahvempaa.

Koeteippauksemme osoitti-
vat, että väite vetolujuudesta 
pitää paikkansa. Laadukkaaksi 
tiedettyyn ilmastointiteippiin 
verrattaessa 10X:llä tehdyt lii-
tokset osoittautuivat selvästi 
tukevammiksi.

Teippikalvo itsessään on niin 
vahvaa, että sen leikkaaminen 
vaatii joko terävää veistä tai 
purevassa kunnossa olevia sak-
sia. Muutoin katkaisu menee 
nitkutteluksi. Teipin repäisy ei 
onnistu millään tekniikalla.

Liima-aines on teipin hei-
koin kohta. Siinä ero ilmastoin-
titeippiin on vähemmän ilmei-
nen. Jos teippiliitokseen koh-
distuu teippiä tartuntapinnasta 
irti kuorivia voimia, 10X ei vält-
tämättä anna mainittavaa etua.

Kovaksi vain kunnon valossa
Fiberfix-kestopaikat ovat valo-
herkällä hartsilla esikostutet-
tuja kuitukudoslappuja. Hajun 
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Korjausteippi teki 
kokeilluista kolmesta 
Fiberfix-tuotteesta 
suurimman vaiku-
tuksen. Reilu metrin 
pätkä 50 millimet-
riä leveää korjaus-
teippiä yhdisti kaksi 
teräsputkea toisiinsa 
niin jämäkästi, ettei 
edes reilu sadan kilon 
kuorma rikkonut lii-
tosta.
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Korjausteippi (vasemmalla) ja kestopaikat on säilötty tii-
viisiin pakkauksiin, jotka tulee avata vasta juuri ennen 
käyttöä. Korjausteipin lujittumisen käynnistää vesi, kun 
taas kestopaikat aktivoituvat UV-valosta. Korjaukset on 
tehtävä lämpimässä ja avatut pakkaukset on käytettävä 
kerralla.

ja värin perusteella hartsi vaikut-
taa polyesteripohjaiselta. Vahvi-
kekangas on mitä todennäköi-
simmin lasikuitua.

Korjauksen esikäsittelyä var-
ten pakkauksessa on karkeaa 
hiomapaperia sekä puhdistus-
lappuja. Paikkalapun paketti 
kannattaakin avata vasta paikat-
tavan pinnan karhennuksen ja 
puhdistuksen jälkeen. Jo avaus-
vaiheessa on syytä käyttää teipin 
mukana tulevia suojakäsineitä.

Paikkalaput on pakattu folio-
pusseihin ja mustaan muoviin. 
Tarkoituksena on estää valoal-
tistus. Edellisten lisäksi paikka-

TEKNISET TIEDOT
Fiberfix-korjaustuotesarja
Ainetyyppi: erikoislujat teipit ja kestopaikat
Maahantuoja: Extreme Sports Finland Oy, fi berfi x.fi 
Valmistusmaa: Kiina
Mitat: yleisteippi 
48 mm x 18,2 m, 
korjausteippi 
25 mm x 1,00 m, 
50 mm x 1,25 m ja 
100 mm x 1,50 m, 
kestopaikat 4 kpl 
75 x 75 mm, 
2 kpl 125 x 125 mm ja 
3 kpl 50 x 200 mm
Hinta: yleisteippi 13,90 €, 
korjausteippi 
12,90–16,90 €, 
kestopaikat 22,90 €
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Päästäksemme 
jyvälle Fiberfi x-kes-
topaikasta, jätimme 
yhden lapun kovettu-
maan UV-valoon kiin-
nityspuoli ylöspäin. 
Materiaalin rakenne 
ja olemus tuovat mie-
leen polyesterihart-
silla sidotun suuntais-
kudotun lasikuidun. 
Kovettuminen vaatii 
kuitenkin UV-altis-
tusta.

paikkalapun hartsi ylipäätään 
kovettuisi.

Tekemillemme koepaikkauk-
sille ei todella kirkaskaan sisä-
valaistus ollut tarpeeksi. Puolen 
vuorokauden odottelun jälkeen 
päätimme nopeuttaa prosessia 
UV-aallonpituuksia tuottavan 
erikoisloisteputkien avulla.

Riittävässä UV-altistuksessa 
sekä vanhalle lasikuidulle että 
huolella puhdistetulle teräsle-
vylle tehdyt paikkaukset kovet-
tuivat asianmukaisesti. Kunhan 
lappuja ei ollut käännetty liian 
jyrkille mutkille, tartunnassa-
kaan ei ollut valittamista. Lasi-
kuitupinnasta paikkaa ei saa-
nut irti kuin mekaanisesti työs-
tämällä.

Kestää vaikka leuanvedon
Viimeisenä pääsi testiin Fiber-
fi x-tuotesarjan helmi. Liian hei-
koksi osoittautuneiden suoja-
hansikkaiden hankalaa puke-
mista lukuun ottamatta korjaus-
teipin käyttö osoittautui suora-
viivaiseksi.

Kuituvahvisteisen teipin akti-
voimiseksi koko rulla upotettiin 

veteen, jonka jälkeen ylimääräi-
nen vesi ravisteltiin pois. Tämän 
jälkeen teippiä alettiin vain pyö-
rittää korjattavan kohdan ympä-
rille.

Työkohteeksi valitsimme kaksi 
teräsputkea, joiden pintoja 
emme käsitelleet mitenkään. 
Liitostyötä helpottaaksemme 
työnsimme putkien sisään sopi-
van mittaisen puutangon.

Teipin kierittäminen putkien 
ympärille sujui ongelmitta. 
Koska teipissä on jonkin verran 
joustoa, teippikerroksesta tuli 
helpolla ryhdikäs. Ilmakuplilta 
ja rypyiltä oli helppo välttyä.

Normaalissa huoneenläm-
mössä teipin työstöaika todet-
tiin riittäväksi, vaikka kovettu-
minen alkoi varsin pian. Reak-
tion etenemisen havaitsi pinnan 
kuohumisesta.

Lopputulema osoitti, että 
Fiberfixin korjausteippi on 
oikeasti hittituote. Myös teräs-
putkien asentotukena käytetyn 
puukappaleen sai vedettyä hel-
polla pois. Teipin liima-aines ei 
siis turhia pursuile.

Kovettunut liitoskohta kesti 
melkoista rasitusta. Putkiliitos 
sieti kokeissamme ongelmitta 
yli sadan kilogramman sivuttais-
kuorman. Teräsputket kyllä tai-
puivat, mutta kovettunut teippi 
ei ollut moksiskaan. ◻

Yleisteipin liima-aines 
ei vaikuta erityisen 
ihmeelliseltä. Teippi-
kalvon kestävyys on 
kuitenkin omaa luok-
kaansa. Jo näppitun-
tumalla huomaa, ettei 
ainakaan vetolujuus 
lopu hevin kesken. 
Rullan mukana tulee 
pieni veitsi teipin leik-
kaamiseen.

lapun esiin jäävällä puolella on 
läpinäkyvä ja kiinnityspuolella 
musta muovikalvo.

Musta kalvo poistetaan ennen 
paikkalapun asettamista paikal-
leen. Lapun päälipuolelle jää-
vän läpinäkyvän suojamuovin 
annetaan sen sijaan olla hartsin 
kovettumisen ajan paikallaan.

Ohjeissa varoitetaan paikan 
kovettuvan suorassa auringon-
valossa jopa ennen aikojaan. 
Pimeään ja kylmään vuodenai-
kaan tätä ei kuitenkaan tarvin-
nut pelätä. Ongelmaksi muo-
dostui enemmänkin se, mistä 
saada riittävä UV-altistus, jotta 


