
W
H

M
 - 

12
/1

8 
- 1

81
10

3 
- ©

MS POLYMER HIGH TACK Ελαστική κόλλα κατασκευών και στεγανοποιητικό 
υλικό με υψηλή αρχική δύναμη συγκόλλησης  
(High Tack).

Ιδιότητες
•  Πολυμερίζεται σε επαφή με τον αέρα σχηματίζοντας μια εύκα-

μπτη και πολύ ανθεκτική ένωση.
•  Πολύ υψηλή αρχική πρόσφυση και άμεση αντοχή, ακόμα και σε 

βαρύ φορτίο.
•  Πολύ ευρύ φάσμα κολλήσεων.
•  Υψηλή μηχανική αντοχή.
•  Δυνατότητα εφαρμογής εσωτερικά και εξωτερικά.
•  Μόνιμη ελαστικότητα.
•  Διατηρεί καλή ελαστικότητα με την πάροδο του χρόνου.
•  Ουδέτερο, άοσμο και μη επιθετικό στις επιφάνειες.
•  Προσκολλάται σε ελαφρώς νωπές επιφάνειες.
•  Δεν περιέχει διαλύτες ή ισοκυανικές ενώσεις για καλύτερη προ-

στασία του περιβάλλοντος και των χρηστών.
•  Εφαρμόζεται ως υπόστρωμα σε βαφές με βάση το νερό, που 

χρησιμοποιούνται συνήθως στη βιομηχανία. Ωστόσο, συνιστά-
ται προηγούμενη δοκιμή συμβατότητας.

Εφαρμογές
Ειδικά σχεδιασμένο για γρήγορη συγκόλληση υλικών, όπως μέταλ-
λο, ανοξείδωτος χάλυβας, χαλκός, ψευδάργυρος, αλουμίνιο, 
πέτρα, σκυρόδεμα, γυψοσανίδα, γυαλί, καθρέφτης, κεραμικό, 
σμάλτο, uPVC, πολυουρεθάνη, άκαμπτα πλαστικά, επεξεργασμέ-
νες και λακαρισμένες επιφάνειες, ξύλο και παράγωγα, κ.λπ.

Τρόπος χρήσης
Ελέγξτε ότι οι επιφάνειες είναι άκαμπτες, καθαρές, απαλλαγμένες 
από λάδια, λίπη και κάθε άλλη ουσία που μπορεί να επηρεάσει 
την καλή πρόσφυση του στεγανωτικού. Για την εφαρμογή σε 
πορώδεις επιφάνειες συνιστάται η εφαρμογή primer. Εφαρμογή με 
πιστόλι χειρός, αέρος ή μπαταρίας. Εφαρμόστε κάθετες λωρίδες 
σε απόσταση 10 έως 20 cm για να διευκολύνετε την κυκλοφορία 
του αέρα και συνεπώς το ομοιόμορφο στέγνωμα του προϊόντος. 
Εφαρμόστε το τεμάχιο που θέλετε να κολλήσετε ασκώντας σταθερή 
και ισχυρή πίεση μέχρι να επιτευχθεί μια ένωση τουλάχιστον 2 έως 
3 mm ανάμεσα στο τεμάχιο και την επιφάνεια. Όσο το σφραγιστι-
κό είναι ακόμη νωπό, μπορεί να αφαιρεθεί με κατάλληλο διαλύτη. 
Μόλις στεγνώσει, μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με μηχανικό τρόπο.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση
Δεν πρέπει να εφαρμόζεται ως υλικό σύνδεσης. Δεν είναι κατάλλη-
λο για επιφάνειες από PE, PP, PC, PMMA, PTFE, φυσική πέτρα, νεο-
πρένιο και επιφάνειες από ασφαλτικά υλικά. Δεν είναι κατάλληλο 
για μόνιμη βύθιση. Μέτρια αντοχή σε υδρογονάνθρακες. Δεν είναι 
κατάλληλο για δομική συγκόλληση υάλου. 

Χρώμα Περιεχόμενο Κωδ. αρ. Τεμ./Συσκ.
Λευκό RAL 9003* 290 ml 0893 225 105 12/1

* Προσέγγιση της πλησιέστερης απόχρωσης RAL.
 

Τεχνικά στοιχεία:
Βάση MS Πολυμερές
Χρώμα Λευκό
Πυκνότητα** 1,57 g/ml
Υφή Κολλώδης
Σύστημα σκλήρυνσης Με την υγρασία του αέρα
Ταχύτητα πολυμερισμού** ± 2-3 mm / 24 ώρες
Επιφανειακό στέγνωμα** 15  λεπτά
Σκληρότητα κατά Shore A 55
Μέγιστη παραμόρφωση < 20 %
Συντελεστής ελαστικότητας 100 % 1,39 N/mm2

Μέγιστη τάση 100 % 2,20 N/mm2

Επιμήκυνση θραύσεως 335 %
Ελαστική ανάκτηση > 60 %
Θερμοκρασία εφαρμογής +5°C έως +40°C  

(περιβάλλον και υπόστρωμα)
Θερμοκρασία λειτουργίας -40°C έως + 90 °C,  

στιγμιαία έως +150°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης +10°C έως +25°C
Διάρκεια αποθήκευσης 12 μήνες σε δροσερό και στεγνό 

χώρο με κλειστή την αρχική 
συσκευασία

**Σε θερμοκρασία +23°C και υγρασία 50%.

Πρόσθετα προϊόντα:
Πιστόλι 
Κωδ. αρ. 0891 001

Μαχαίρι πολλαπλών χρήσεων για φύσιγγες
Κωδ. αρ. 0715 66   09


