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Mastic elastic transparent cu utilizare universalã. 
Lipeste si etanseazã.

MASTIC PE BAZÃ DE MS POLIMER

Constructii: Lipirea fatadelor, a panourilor din spumã poliuretanicã.
Reparatii acoperisuri Lipirea streasinilor, acoperiri cu tablã, cupole, guri de aerisire,
/instalatori: luminatoare.
Instalatii electrice: Lipirea tablourilor electrice si a prizelor de perete.
Auto: Etansare falturilor în cazul înlocuirii diferitelor pãrti în 

compartimentul motorului, portbagaj, podea, amortizoare, 
contraaripi etc.

Zugravi: Lipirea ornamentelor si obiectelor decorative din polistiren.
Constructorii de târguri: Asamblarea vitrinelor, obiectelor decorative, profilelor de toate

tipurile.
Metal: Producerea structurilor din otel inoxidabil, sistemelor de 

iluminat în grãdini, cutiilor postale.
Tâmplãrii, producãtori Lipirea stinghiilor la ferestre, ornamentelor la podele, geamuri
de ferestre: si usi, barelor de protectie si consolelor pe sticlã, pervazurilor 

la ferestre, scãrilor, solarelor, schelelor etc.
Producãtori de rulote, Lipirea si instalarea panourilor din plastic, peretilor despãtitori,
carosãri: sistemelor de ventilatie si aer conditionat.

Domenii de utilizare

Transparent sticlã.
Avantaje:
Recomandat pentru etansarea si lipi-
rea îmbinãrilor visibile.

Spectru larg de utilizare fãrã primer.
Avantaje:
Utilizare universalã.
Aderentã bunã pe o varietate de
suprafete.

Elastic.
Avantaje:
Compenseazã dilatãrile/contractãrile
si vibratiile pãrtilor asamblate .
Absoarbe încãrcãrile dinamice.
Este posibilã asamblarea diferitelor
materiale.

Rezistenta la UV.
Avantaje:
Recomandat pentru îmbinãri vizibile.

Rezistentã foarte bunã la intemperii si
îmbãtrânire.
Avantaje:
Recomandat pentru aplicatii in exteri-
or.

Nu contine solventi.

Nu este coroziv.

Nu are miros.

Nu contine isocianat si silicon.
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Culoare Continut Art.-Nr. U.A.
transparent 290 ml 893 225 0 1/12

t

Suprafete tipice:
ABS, aluminiu, otel inox, sticlã, fibrã de
sticlã, lemn, cupru, tablã  neacoperitã,
zincatã, grunduitã si lacuitã, PVC dur.

Articole conexe:
Pistol ptr. cartuse 310 ml
Art. Nr. 891 00
Cutit pentru cartuse
Art. Nr. 715 66 09
Duzã pentru cartus 310 ml
Art. Nr. 891 653
Duzã cu închidere
Art. Nr. 891 653 2
Duzã planã
Art. Nr. 891 660 

Material de bazã MS Polimer 
Timp formare peliculã, 23°C / 50% umiditate 10 min
Viteza de întãrire, 23°C / 50% umiditate 2 mm/24 ore
Duritate Shore A (DIN 53505) 38 
Rezistentã la rupere la tractiune (DIN 53504) 2,0 N/mm2

Rezistentã la rupere la forfecare (DIN 53283) Cca. 2,2 N/mm2 (la o grosime a 
stratului de 2 mm)

Alungire la rupere 250%
Variatia de volum (DIN 52451) Cca. 2%
Temperatura de lucru +5°C ÷ +40°C
Rezistentã la temperaturã -40°C ÷ +90°C
Rezistentã la Apã, acizi si baze organice slabe, 

solutii apoase de curãtare
Rezistentã limitatã la Carburanti, uleiuri minerale, grãsimi 

animale si vegetale, solventi alifatici
Durata de depozitare 9 luni la +10°C ÷ +25°C

Date tehnice


