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MS 106 Invisible
DAUGIAFUNKCINIS PRODUKTAS INTERJERUI IR EKSTERJERUI
Skaidri MS polimerų mastika. Sandarinimui ir klijavimui
NAUDOJIMO SRITIS
MS 106 specialiai pagamintas skaidrių detalių iš daugelio medžiagų suklijavimui ir sandarinimui tarpusavyje
arba priklijavimui prie skirtingų medžiagų: aliuminio, nerūdijančio plieno, cinkuoto plieno, cinko, vario,
žalvario, metalo, stiklo, veidrodžių, poliesterio (GRP), medžio, plytų, betono. Netinka neapdirbtam
polietilenui, polipropilenui ir teflonui. Galimo panaudojimo pavyzdys: oranžerijų, šiltadaržių detalių
sandarinimas. Naudoti viduje ir lauke.

PRIVALUMAI
- Ypatingai skaidrus
- Negelsta
- Naudoti tiek viduje tiek lauke
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- Stiprus pirminis sukibimas (60 kg/cm )
- Sukimba su drėgnais paviršiais
- Mažas lakiųjų dalelių kiekis, klasė A
- Sudėtyje neturi tirpiklių ir izocianatų
- Puikus atsparumas atmosferos poveikiui ir ultravioletiniams spinduliams
- Neardo metalo
- Po suspaudimo ir ištempimo atsistato pirminės savybės
- Po pilnos polimerizacijos gali būti uždažytas

TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva: skaidrus
Plėvelės formavimo greitis: 20 min.
Nelipnios plėvelės formavimo greitis: 50 min.
Polimerizacijos greitis: 3 mm per 24 valandas
Kietumas pagal Shore А: 35
Pailgėjimas trūkio metu: >150%
Darbinė temperatūra: nuo +5° iki +35°С
Eksploatacinė temperatūra: nuo -40° iki +100°С
Atsparumas UV spinduliams ir drėgmei: geras
Sąnaudos: 12 metrų su vienu patronu 5 mm siūlei.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
SUKIBIMAS
Geras sukibimas be grunto su stipriais, švariais, nuriebalintais paviršiais, neturinčiais blogai besilaikančių dalelių.
Rekomenduojama naudoti gruntą esant sudėtingoms oro sąlygoms (temperatūra ir santykinė oro drėgme): naudokite gruntą
PRIMER M neįgeriantiems paviršiams ir PRIMER Р porėtiems paviršiams.
SANDARINIMAS
BOSTIK МS106 išspaudžiamas pistoletu, esant būtinybei naudojant pūsto polietileno intarpą (sandūr0s gylį ribojant iki 2/3
sandūros pločio). Išspaudus į sandūrą nulyginti glaistykle, suvilgyta vandeniu su nedideliu kiekiu muilo, per 10 min. po
išspaudimo. Geram sukibimui užtikrinti vengti muiluoto vandens patekimo tarp klijų ir paviršiaus.
KLIJAVIMAS
Po klijų juostelės išspaudimo ant vienos iš detalių, nedelsiant kruopščiai sujunkite detales, vengti apkrovos 12 valandų.
VALYMAS
Nesustingusius pašalinti gramdant arba nuvalyti acetonu ar vaitspiritu. Išdžiuvusių klijų likučius pašalinti gramdant.

SAUGOJIMAS
Mažiausiai 18 mėnesių gamyklinėje uždaroje pakuotėje, sausoje patalpoje esant temperatūrai nuo +5 iki +30°С.

PAKUOTĖ
Išfasuota į 290 ml patronus, 12 vnt dėžėje.

SAUGA
Bendri nurodymai: nėra būtinybės naudoti specialias priemones. Įkvėpus: užtikrinti švaraus oro tiekimą. Prisilietus odą
nuplauti vandeniu su muilu, nuskalauti vandeniu.

