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MŰSZAKI ADATLAP 

MFiX Tömítő Spray 
 

TERMÉK LEÍRÁS 

 

Könnyen alkalmazható, gumis tömítő bevonat, mely azonnal tömíti és lezárja a szivárgásokat. 

 

Kitölti és lezárja a repedéseket, réseket, rugalmas vízzáró tömítő bevonatot képez. Megakadályozza a 

nedvesség behatolását, rozsdásodást és korróziót. Magas szárazanyag-tartalmú és viszkozitású 

formula, mely hőmérsékleti ingadozások, eltérő alapanyagú illesztések és UV-hatás ellenére is 

rugalmas tömítést képez. A hagyományos tömítő festékekkel összehasonlítva, majdnem háromszoros 

a szárazanyag-tartalma. Ennek köszönhetően, a termék egyrétegben szórva vastag bevonatot képez, 

mely gyorsan tömít és lezár, megspórolja a többrétegű felhordás esetén szokásos száradási időt. 

Rugalmasságát megőrzi, ezért egész évben alkalmazható fém, vinil, műanyag, PVC, beton és az egyéb 

típusú felületeken található repedések és szivárgások tömítésére, lezárására. Sokoldalúan 

alkalmazható, így alkalmas pl. napfénytetők, szellőzők, lefolyók, légcsatornák és esőcsatornákon 

található szivárgások lezárására, de alkalmas kisebb alapzati repedések tömítésére is. Száradást 

követően, a multifunkcionális MFiX Tömítő Spray bármilyen fedőfestékkel átfesthető. 

 

 

TULAJDONSÁGOK 

 

• Kötőanyag: magas viszkozitású szintetikus gumi polimerek 

• Vastag, 100%-ban vízzáró bevonatot képez 

• Jól tapad bármilyen típusú anyaghoz 

• Kiváló korróziógátló tulajdonságok 

• Nem keményedik ki teljesen, és 100%-ban vízzáró, rugalmas és antisztatikus marad 

• Nem csöpög és nem folyik meg 

• Átfesthető bármilyen latex, akril vagy alkid festékkel 

• Ideális választás úgy lakossági, mint szakemberek általi felhasználásra 

• Teljesítményét megtartja: -25 °C és +80 °C között 

• Szag: oldószer 

• Fedőképesség: egy réteg kb. 1 m2 terület tömítésére alkalmas, a felület porozitásától és a 

felhordott réteg vastagságától függően 

• Száradási idő: egy réteg, 20 °C-on, 50 %-os páratartalom mellett 

• Érintésszáraz: 2 óra elteltével 

• Teljes száradás: 24 óra elteltével 
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KISZERELÉS  

 

500 ml x 6 db / karton 

 

 

SZÍN 

 

Matt fehér, matt fekete, sötétszürke, vörös (terracota) 

 

 

SZAVATOSSÁGI IDŐ 

 

36 hónap megfelelő tárolási körülmények esetén (+10 °C - +25 °C, és max. 60 %-os relatív páratartalom) 

 

 

 

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK 

 

Tetőburkolatok, tetők, légcsatornák, vinil, műanyag, fémtetők és szellőzők, esőcsatornák, lefolyók, 

csővezetékek, légkondicionáló csepptálcák, PVC, fémépítmények és tárolók, zsindelyek, betonalapok, 

kémény áttörések, stb. tömítése és lezárása. Lakókocsik és gépjárművek tető tömítése. Sérült műanyag 

és fém elemek javítása. Panel elemek csatlakozásának tömítése. Lapostetők vízzárása. 

 

 

 

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 

 

Távolítsa el a felületről a zsíros, olajos, viaszos szennyeződéseket és a leváló rozsdát. Használat előtt 

rázza fel alaposan a terméket. Szórja fel az MFiX Tömítő Sprayt kb. 15-25 cm-es távolságból. Festés 

előtt végezzen tesztfestést, ezzel ellenőrizze a megfelelő távolságot és festési technikát. Hordjon fel 

egy vastag réteget. Hagyjon kb. 5 percnyi időt a megfelelő terülésre. Bizonyosodjon meg arról, hogy a 

termék minden repedést és hézagot betakar. Szükség esetén ismételje meg a felhordást. Használat 

után tisztítsa meg a szórófejet: fordítsa fejjel lefele a flakont, majd szórjon addig, amíg a flakonból csak 

hajtógáz távozik. 

 

 

BIZTONSÁGI AJÁNLÁSOK 

 

A termék használata előtt győződjön meg róla, hogy elolvasta a Biztonsági adatlapot. 
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