
                                                                                             

MFiX PU50  

Egykomponensű, rövid bőrképződési idővel rendelkező, elasztomer tömítőanyag.  

  

ALKALMAZÁSI TERÜLET  

Az MFiX PU50 egy egykomponensű, ragasztó-tömítő, amely alkalmas kül- és beltéri 

alkalmazásra, fémszerkezetre, valamint beton dilatációs tömítésére, vagy különféle anyagra 

történő rögzítésére. Alapozó nélkül jól tapadás az építőiparban leggyakrabban használt (üveg, 

eloxált alumínium, fa, lakkozott fém, beton, kő) felületekhez.  

JELLEMZŐI   

Egykomponensű poliuretán alapú elasztikus tömítőmassza, amely a vele kapcsolatba kerülő 

levegő hatására gyorsan polimerizálódik és rugalmas, ellenálló kötőanyaggá alakul át.   

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK  

Vegyi Bázis  egykomponensű poliuretán  

Szin  fehér, fekete, szürke  

Viszkozitás  1,17  

Térhálósodás módja  légnedvességre  

Alak visszanyerési tényező  90%  

Nyitott idő  40 perc  

Shore A keménység  55  

Szakadási nyúlás (ASTM D 412)  100%  

Rugalmassági határ (ASTM D 412)  4 Mpa  

Kötési sebesség (23 C, 50% R.H.)  3,5 mm/24 h  

Szakadási modulus (ISO 8339)  1 Mpa  

Szakadási nyúlás (ISO 8339):  400%  

Bedolgozási hőmérséklet   5 °C – 30 °C  

Áthelyezhetőség   15 percig maximum  

Hőtűrés  -40 °C - +90 °C, rövid ideig 120 °C   

Felhasználási mennyiség   38 gr/100 cm²   

Időjárás-állóság  kiváló    

Vegyszerállóság   enyhe savaknak, -lúgoknak és víznek jól ellenáll  

Tárolhatóság  12 hónap  

  

  

Forgalmazó: Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4. Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu  
Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8.           Tel: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu  
Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul.   

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a 

termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján.(verzió: 2014/1)  
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FELHASZNÁLÁS  

A kötési felületekről távolítsunk el minden szennyeződést (por, formaleválasztók, olaj, rozsda, 

stb.). Ne használjuk 5 °C alatt. Hideg időben tároljuk az anyagot használat előtt 20 °C-on.  

Felhasználható 10-35 mm széles illesztések kitöltéséhez.   

Felvihető kézi vagy pneumatikus pisztollyal. Ne érintkezzen az anyag még meg nem kötött MS, 

hibrid PU vagy szilikon tömítőanyaggal, valamint alkoholokkal vagy ammóniával a kötési ideje 

alatt.  Tisztítás: a szerszámok tisztításához, amennyiben még nem kötött meg az anyag, 

használja az Emfinet 683 terméket, MEK-et vagy acetont. Teljes kötés után kizárólag 

mechanikailag lehet eltávolítani az anyagot.    

 

TÁROLÁS  

Bontatlan csomagolásban, 25 °C hőmérséklet alatt száraz helyen: 12 hónap   

Hideg időben használat előtt akklimatizálja a terméket szobahőmérsékleten.  

 

KISZERELÉS: 300ml fém kartus, 600 ml fóliás  

 

MINDEN ESETBEN TÁJÉKOZÓDJON A BIZTONSÁGI ADATLAPBÓL, MELY A 

FORGALMAZÓNÁL ELÉRHETŐ!  
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