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MS 107  
DAUGIAFUNKCINIS PRODUKTAS INTERJERUI IR EKSTERJERUI 

 

 
 
 

 
  

Klijuoja ir sandarina, net ir drėgnus paviršius.  
MS polimerų technologija. 
Daugeliui medžiagų, daugeliui paviršių 
 

 

 

NAUDOJIMO SRITIS 
Klijavimas: 

 Elastinis klijavimas elementų, kuriuos gali veikti vibracija, smūgiai 

 Klijavimas plytelių, grindjuosčių, įvairių dekoro elementų  

 Vamzdžių, latakų, laštakų klijavimas 

Sandarinimas: 

 Deformacinių, temperatūrinių sujungimų betoninėse grindyse, balkonuose, ir t.t. sandarinimas 

 Sandarinimas nuo vandens po palangėmis 

 Mūro, pertvarų sujungimų, medžio ir metalo rėmų, valčių, priekabų, kėbulų sandarinimas 

 Sujungimų verandose, šiltnamiuose sandarinimas 
 

 

PRIVALUMAI 
Nėra tirpiklių ar izocianatų. 
Labai geras atsparumas oro sąlygomas ir UV spinduliams. 
Nesukelia metalų korozijos. 
Puikus sukibimas net ant šlapių paviršių 
Po suspaudimo ar pailgėjimo atstato savo pradines savybes. 
Suderinamas su daugeliu dažų. 
Galima dažyti po pilnos polimerizacijos 

 

 

 

TECHNINIAI DUOMENYS 
Plėvelės formavimo greitis: 20 min. 
Nelipnios plėvelės formavimo greitis: 50 min. 
Darbinė temperatūra: nuo +5° iki +35°С 
Eksploatacinė temperatūra: nuo -40° iki +100°С 
Charakteristikos: 
Polimerizacijos greitis: 3 mm per 24 valandas 
Kietumas pagal Shore А: 55 
Pailgėjimas trūkio metu: >200% 
SĄNAUDOS 

Teorinis linijinis metražas pasiekiamas su 290 ml patronu: 

 6 mm pločio ir  5 mm gylio sujungimui: 9,6 

 8 mm pločio ir  8  mm gylio sujungimui: 4,5 

 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 
SANDARINIMAS 
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Jei reikia, panaudokite pūsto polietileno intarpą (sandūros 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, kad klijai išsklistų. Vengti apkrovos 
24 valandas. 
VALYMAS 

 Nesustingusius: pašalinti gramdant, valymo servetėlėmis,  arba nuvalyti tirpikliu AK.  

 Išdžiuvusių klijų likučius: pašalinti mechaniškai. 

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

PAKUOTĖ 
Prekės kodas Aprašymas Barkodas 

 30114280 Baltas – 290 ml patronas 3549210031260 

 30139561 Juodas – 290 ml patronas  3549210031307 

 30131383 Pilkas – 290 ml patronas 3549210031291 

 30130015 Rudas – 290 ml patronas 3549210031314 

 30607715 Baltas – 60 vnt dėžė 290 ml patronais 3549212475406 

 30607716 Pilkas – 60 vnt dėžė 290 ml patronais 3549212475413 
 

SAUGA 
Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape 
www.quick-fds.com arba paprašykite kopijos. 

Panaudojimo rekomendacijos teikiamos atsižvelgiant į 
vidutinius naudojimo standartus. Susipažinkite su saugos 
duomenų lapais dėl atsargumo priemonių. 

 


