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ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 

Új generációs MS polimer bázisú rugalmas tömítő, mely átlátszó és nedvesség tűrő. A termék 
összetétele oldószer, szilikon és izocianátoktólmentes . Ellenáll a víznek, a hígított szervetlen 
savaknak és lúgoknak, valamint olajoknak és zsiradékoknak. Nem használható aromás 
oldószerekhez, tömény savakhoz és klóros szénhidrogénhez. 

Kifejezetten építőipari felhasználásra javasolt: előre gyártott elemek illesztéséhez, keretekhez, 
csatornarendszerekhez, horgonyzott lemezekhez. Kiválóan használható továbbá még 
lakóbuszok és kamionok felépítményéhez, légkondicionáló és hűtő rendszerekhez. 

A termék remek tapadást biztosít betonon, téglán, fán, természetes és műkövön. Továbbá a 
következő anyagokhoz ajánlott: kerámia, üveg, fém (alumínium, vas, cink, horgonyzott 
fémek). 

Nedves felületeken is jó tapadást biztosít, festhető és lakkozható. Öregedésálló,vízálló,hőálló 
és ózonálló. Jó ellenálló képességű a vegyi anyagokkal szemben. 

 

MŰSZAKI JELLEMZŐK 

Jellemzők Értékek 
Állag nyúlékony 

Viszkozitás DIN53504 0,65mPa.s 
Bőrösödési idő 10-15 perc 

Szín áttetsző 
Összetétel thixotróp paszta 

Felhasználási hőmérséklet +5 és +40°C 
Tárolási idő 18hónapgyártástólszámítva 

Szárazanyag tartalom 99,5%( 2óra 120°C) 
Rugalmasság 100% DIN53504 0,65 MPa 

Szakadási nyúlás DIN53504 300% 
Teherbíró képesség 150kg/10 cm2 

ShoreA keménység DIN53504 SHORE A40 
Szakítóerő DIN 53504 1,55 N/mm2 

Hőállóság -40°C és +90°C 
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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ: 

A ragasztani kívánt felületek legyenek zsír-, olaj-, por- vagy bármilyen szennyeződéstől 
mentesek, nedves felületeken is alkalmazható. 

Tömítés: használjon tömítő pisztolyt, melyből folyamatosan nyomja ki az anyagot. Ügyeljen, 
hogy ne kerüljön levegő a rendszerbe. Simítsa el egy simító  segítségével. 

Ragasztás: nyomja ki folyamatos csíkban vagy pontokban, a ragasztani kívánt felülettől 
függően. 

Kiadóssága :290 ml kartus: +/- 2m2 

Tartsa be a szokásos munkahigiéniai előírásokat. 

TÁROLÁSÉS SZÁLLÍTÁS 

Minden esetben tájékozódjon a Biztonsági Adatlapból. 

A legoptimálisabb eredmény érdekében célszerű a ragasztót fagytól védett, 5o C és 35° C 
közötti hőmérsékleten tárolni és felhasználás előtt szobahőmérsékleten akklimatizálni. Ne 
tegye ki közvetlen napsugárzásnak és ne tárolja 50o C feletti hőmérsékleten. 

SZAVATOSSÁGI IDŐ 

18hónap 

CSOMAGOLÁS 

 290ml kartus,25 db/doboz 
 125 mltubus,15db/doboz 


