
Hybrid tömítők és ragasztók

Mapeflex MS Crystal
Mapeflex MS 45
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FElHASzNáláS
•	Rugalmas ragasztás és tömítés

•	Láthatatlan a felületen

•	Ragasztáshoz, tömítéshez egy termék

ElőNyEI
•	Víztiszta: láthatatlan, tökéletes felületi 

megjelenés

•	Egy termék, ragasztáshoz és tömítéshez is, 
számos felülethez

•	Könnyű felhasználhatóság kül- és beltérben

•	Ragad még a nedves felületekhez is

•	Szagtalan, oldószermentes, alacsony VOC 
kibocsájtás

•	Hosszú eltarthatóság

•	Festhető

Rugalmas hybrid, tömítő és ragasztó akár 
nedves és víz alatti felületre is

Rugalmas hybrid, víztiszta tömítő és ragasztó akár 
nedves felületre is.

FElHASzNáláS
•	Rugalmas tömítés és ragasztás

•	Egy termék ragasztáshoz és tömítéshez

ElőNyEI
•	Egy termék, ragasztáshoz és tömítéshez is, 

számos felülethez

•	Könnyű felhasználhatóság kül- és beltérben

•	Ragad még a nedves felületekhez is

•	Szagtalan, oldószermentes, alacsony VOC 
kibocsájtás

•	Hosszú eltarthatóság

•	Festhető
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Nedves felülethez is

100% víztiszta

Víztiszta átlátszóság 
(Mapeflex MS Crystal)

Opálos átlátszóság 
(hagyományos szilikonok)

SzÜRKEFEHÉR BARNA

TömíT

TömíT

RagaszT

RagaszT

A nyomtatási színek nem feltétlenül egyeznek a valódi színekkel.



Technikai adatok
Részletezve

Kiszerelés: 300 ml-es műanyag kartus

Szín: víztiszta

Eltartható: 18 hónap

Érintésre száraz: 15 perc

Kötésidő: 3 mm/24 óra

Shore A keménység: 35

Rugalmassági modulus: 0.60 N/mm²

Festhető: igen

Tanusítványok:
EN15651-1 (homlokzati tömítés): F-EXT-INT
EN15651-3 (homlokzati tömítés): XS1
ISO11600 (mechanikus teljesítmény): F 20 HM

Alapozó:
Primer FD nem nedvszívó vagy kompakt felületekhez
ipari felhasználáshoz
Primer P rugalmas felületekhez

Technikai adatok
Részletezve

Kiszerelés: 300 ml-es műanyag kartus

Szín: fehér, 113 szürke, barna

Eltartható: 15 hónap

Érintésre száraz: 30 perc

Kötésidő: 3 mm/24 óra

Shore A keménység: 36

Rugalmassági modulus: 0.75 N/mm²

Festhető: igen

Tanusítványok:
EN15651-1 (homlokzati tömítés): F-EXT-INT
EN15651-4 (homlokzati tömítés): PW-EX-INT-CC
ISO11600 (mechanikus teljesítmény): F 20 HM

Alapozó:
Primer FD nem nedvszívó vagy kompakt felületekhez
ipari felhasználáshoz
Primer P rugalmas felületekhez
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Műszaki kiadványok
A letöltések menüpont alatt különböző hasznos 
műszaki kiadványok találhatóak.

MAPEI KFT.
2040 Budaörs, Sport u. 2.
Tel.: 06 23 501 670
Fax 06 23 501 666
www.mapei.hu
mapei@mapei.hu /mapeihungary


