MS LEPIACI TMEL
MT 155
Elastický jednozložkový tmel na báze hybridných neutrálnych polymérov (MS), ktorý
reaguje rýchlejšie než obdobné výrobky aj pri zvýšenej okolnej vlhkosti. Výborná
prilnavosť lepidla a vysoká kvalita prísad.

POUŽITIE
Použiteľný v interiéroch a exteriéroch, tesniaci a súčasne lepiaci elastický
tmel. Lepí a vypĺňa špáry v podlahách, na stenách a strechách.

Vysoká priľnavosť
a pružnosť

Použiteľný na stavbe, v automobilovom priemysle a letectve, železničnej
doprave, rybníkárstve, v karavanoch, opravárenstve a údržbe,
klimatizačných jednotkách, zlievárňach železa a v opravárenských
dielňach ( automobilov a kamiónov) a v priemysle všeobecne.
Vhodný na stavebné lepenie a tesnenie. Dobre priľnavý aj na
nehrdzavejúcej oceli, pozinkované povrchy, hliník, sklo, metakryláty, PVC,
polyester obohatený o sklenné vlákno, betón, tehly, kameň atď.

NÁVOD NA POUŽITIE
Povrchy musia byť čisté a nesmie byť na nich prach, oleje, alebo iné
nečistoty a mastnoty. Môže se nanášať aj na vlhké povrchy (nie však mokré).
Okolitá teplota by sa mala pohybovať mezi 5 a 35°C a teplota výrobku by
nemala klesnúť pod 10°C, aby sa predišlo ťažkostiam pri vytláčaní z tuby.
Prostriedok naniesť manuálnou alebo pneumatickou vytláčacou pištoľou.
Odrežte hrot kartuše tak, aby bola umožnená správna aplikácia. V prípade
potreby uhladiť špachtľou alebo iným nástrojom navlhčeným vo vode s
malým množstvom čistiaceho prostriedku. Na čistenie použiť čisté
rozpúšťadlo typu White Spirit, alebo DD 454. V prípade zaschnutia odstrániť
mechanickými prostriedkami.

VÝHODY

Ekonomický produkt: jednoduchá a
rýchla aplikácia produktu, vysoká
priľnavosť a to aj na vlhkom povrchu, šetrí
čas a prácu.
Preukázaná účinnosť: zloženie z MS
polymérov, vysoká pružnosť a dobrá
odolnosť v exteriéroch.
Bezpečné použitie: prípravok je bez
rozpúšťadiel a bez zápachu.
Ďalšie výhody: výrobok je prelakovateľný.

DÁVKOVANIE
Údaje o výdatnosti: 290 / plocha rezu (mm2) = lepené metre / tuba.
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