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76-77
MS Polymer Pool Flex Expert                                     

MS polymerové těsnění a lepidlo pro vlhké a mokré povrchy

Rozsah použití:
Speciální lepidlo na lepení a utěsňování nejen vlhkých a mokrých povrchů bazénů, nádrží, koupacích a zahradních jezer, 
akvárií, fólií, plachet apod. Výborné lepidlo a těsnění pro okamžité opravy téměř všech poškozených povrchů včetně oprav 
povrchů pod vodní hladinou. MS Polymer má ISEGA certifikaci pro použití v potravinářských a zpracovatelských provozech 
a kontakt s pitnou vodou.
    
Způsob použití:
Opravy větších děr a trhlin: Do igelitového sáčku nastříkejte vodu pomocí ručního rozprašovače Metaflux 75-3299.
Aplikační výtlačnou trysku našroubujte na kartuši a MS Polymer aplikujte výtlačnou pistolí Profi 76-85 v přiměřeném 
množství dovnitř sáčku. Znovu přidejte vodu, sáček uzavřete a z venkovní strany sáčku polymer rozválejte jako záplatu 
do požadovaného tvaru a velikosti. Nechte odležet 12 hodin. Následně záplatu vyndejte ze sáčku a přiložte na lepenou 
trhlinu nebo díru vždy z vnitřní strany bazénu! MS Polymer 76-77 znovu pomocí výtlačné pistole naneste okolo lepeného 
místa, přiložte záplatu a spoj vyhlaďte navlhčenou rukou. Záplata těsní okamžitě.

Opravy menších bazénových děr: MS Polymer 76-77 aplikujte pomocí výtlačné pistole Profi 76-85 na lepené místo  
z vnitřní strany bazénu a lepený spoj dotvarujte prsty do požadovaného tvaru a vzhledu.

Opravy vodovodních trubek: Plastovou trubku navlhčete vodou pomocí ručního rozprašovače 75-3299, naneste MS 
Polymer na lepené místo a nechte zaschnout. Následně pomocí vulkanizační montážní pásky Metaflux 76-51 vodovodní 
trubku zafixujte.

Standardní lepení a opravy povrchů: MS polymer nanášejte vždy na předem očištěné a odmaštěné povrchy zbavené 
prachu. Lepené místo i MS polymer navlhčete vodou pomocí ručního rozprašovače. Lepený spoj pevně zafixujte. Po ně-
kolika minutách dochází k povrchové vulkanizaci a slepený spoj je již funkční. K úplnému vytvrzení polymeru dochází 
po 24 hodinách. MS polymer aplikujte při okolních teplotách od +5°C do +40°C. Teplota lepeného materiálu by měla 
být v rozmezí teplot od +5°Cdo +60°C. MS Polymer neznečišťuje vodu a díky certifikaci ISEGA může přijít i do přímého 
kontaktu s pitnou vodou.
 
Vlastnosti výrobku:
•	  Ideální pro interiérové a exteriérové aplikace ve stavebnictví a průmyslu, lepení pod vodou, opravy a utěsňování téměř 

všech podkladů a materiálů nejen ve vlhkém nebo mokrém prostředí
•	  Speciální lepidlo nové generace MS polymerů na sklo, zrcadla, přírodní kámen, keramické povrchy, dřevo, ocel, měď, 

hliník, plasty, kaučuk, gumu, PVC, EPDM, GFK
•	 Určené pro přímý kontakt s vodou a aplikaci přímo pod vodou
•	 Trvale elastické lepidlo s vysokou pevností lepeného spoje
•	 Přetíratelné disperzními barvami
•	 Okamžitá funkčnost s krátkodobou teplotní odolností až 130°C
•	 Bez obsahu izokyanátů, rozpouštědel, ftalátů a silikonů
•	 Bez zápachu
•	 Rychle vytvrzující a barevně stálé, po vytvrdnutí brousitelné
•	  Extrémně odolné vůči UV záření, povětrnostním vlivům, vlhkosti, chloru, slané vodě, čisticím prostředkům, plísním, 

hořčíku, hydroxidům a kyselinám
•	 Aplikovatelné za chladného počasí
•	 Vhodné pro přímý styk s pitnou vodou
•	 S výjimkou porézních povrchů většinou nevyžaduje použití primeru pro přípravu povrchu před lepením
•	 Certifikace ISEGA č. 52434 U 20
•	 Vysoká kvalita - trojnásobná destilace lepidla v průběhu výroby zajišťuje jeho 95%-ní čistotu

Příklady použití:
Lepení, těsnění a opravy nádrží, bazénů, koupacích a zahradních jezírek, akvárií, filtrů na vodu, hadic, plastových vodo-
vodních trubek, potrubí apod. 

Bezpečnostní pokyny:
Jen pro venkovní použití! Skladujte v suchu při teplotách +5°C až+25°C. Držte mimo dosah dětí. Dodržujte bezpečnostní 
pokynyuvedené na obalu. Před každým použitím ověřte snášenlivostpodkladového materiálu. Změny vyhrazeny.

barva modrá

hustota 1,48 g/ml

povrchová vulkanizace cca. do 10 minut

rychlost vulkanizace 3,0 mm / 24 hod.

objemové smrštění 0 %

tažnost při přetržení 300 % (DIN 53504)

pevnost v tahu 2,7 MPa

tvrdost Shore A 60

viskozita pastovitá

teplotní odolnost -40°C až +100°C (+130°C)

skladovatelnost od +5°C do + 25°C, 12 měsíců

Technické údaje:


