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MS Polymer 76-70 / 71 / 72

Multifunkèní tmel a lepidlo na bázi MS polymeru

Rozsah použití: Exteriérové i interiérové lepení a tìsnìní povrchù a ploch v 
prùmyslové výrobì, elektrotechnice, plastikáøském prùmyslu, 
stavebnictví, automobilovém prùmyslu, pøi výrobì karoserií 
vozidel, vagonù, kontejnerù, lodí, èlunù, kovových konstrukcí, 
klimatizací, vzduchotechniky a montážních èinnostech. 

Lepená èi tmelená místa zbavte prachu a neèistot. Pro dosažení 
optimálních výsledkù doporuèujeme povrch dùkladnì odmastit 
spreji Metaflux 70-15 Rychloèisticí sprej nebo Porta 79-02. 
Aplikaèní výtlaènou trysku našroubujte na kartuši a MS polymer 
nanášejte výtlaènou pistolí PROFI Metaflux 76-85 pøi teplotách 
+5 až +40 °C . Pøi lepení vìtších ploch a tìžších materiálù nanášejte 
tmel bodovì, u menších ploch jako tvz. „housenku“. Ihned po 
nanesení MS polymeru proveïte spojení lepených ploch a lepené 
plochy zajistìte proti posuvu. Po 10-15 minutách je tmel na povrchu 
již nelepivý a pøelakovatelný disperzními barvami (u alkydových 
barev mùže dojít ke zpomalení zasychání). Tìžké pøedmìty pro 
jistotu doporuèujeme radìji fixovat. Nepoužívejte na tìsnìní 
a lepení materiálù, které budete nìkdy demontovat. U porézních 
materiálù proveïte dùkladnou zkoušku.

MS polymer je ideální pro lepení a tìsnìní automobilových 
karoserií, vagonù, lodí, kontejnerù, stavebních bunìk, vzducho-
techniky, kovových konstrukcí, podhledù, oken, keramických 
obkladù, potrubí, kobercù, strojní údržbu a údržbu budov. 
Univerzálnì použitelný pro pøipojovací spáry, sváry, trhliny, 
praskliny a nerovnosti  v prùmyslu a ve stavebnictví. Výbornì lepí 
rùzné druhy materiálù, jako napø. ocel, nerez, hliník, sklo, døevo, 
plasty, žula, mramor, keramika, beton, sádra, polyuretan, polystyren, 
PVC, lakované povrchy. MS polymer je vhodný i pro vzájemné 
lepení tìchto materiálù.

 Zpùsob použití:

 Pøíklady použití:
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Vlastnosti: MS polymer je vysokopevnostní, jednosložkové, trvale elastické 
lepidlo s extrémnì vysokou a rychlou pøilnavostí, odolné UV záøení, 
mechanickému zatížení, bìžným chemikáliím, èisticím 
prostøedkùm, chloru, plísním, slané vodì, sladké vodì a vhkosti. MS 
polymer je vhodný také na lepení svislých ploch a mokrých povrchù, 
je barevnì stálý a bez zápachu. Vytvrzuje bez smrštìní, je odolný 
vùèi stárnutí a ulpívání neèistot. Po celkovém vytvrzení je brousi-
telný a pøelakovatelný disperznímí barvami. Neobsahuje silikon, 
izokyanáty a rozpouštìdla. 

Hustota: 1,53g/cm3 
Barva: 76-70 šedá, 76-71 èerná, 76-72 bílá
Povrchové zvulkanizování: 10-15 minut pøi 23 °C a 50% rel. vlhkosti 
vzduchu 
Rychlost vulkanizace: 3,00 mm/24 hod pøi 23 °C a 50% rel. vlhkosti 
vzduchu 
Objemové smrštìní: 0%
Tažnost: 250%
Modul pružnosti v tahu 100% (DIN 53505):  1,7 MPa
Tvrdost Shore A (DIN 53505):  60
Pevnost v tahu (DIN 53504):  2,20 MPa
Zpùsob vytvrzení: vzdušnou vlhkostí
Teplotní odolnost: -40 °C až +100 °C, krátkodobì +130 °C (2-3 hodiny) 
Skladovatelnost: 12 mìsícù pøi teplotách +5 až +25 °C

Dodržujte bezpeènostní pokyny uvedené na obalu a v bezpeènost-
ním listu výrobku. Zmìny vyhrazeny. Pøed každým použitím ovìøte 
snášenlivost ošetøovaného povrchu.

 Technická data:

Bezpeènostní pokyny:
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