Mapeflex MS Crystal
Mapeflex MS 45
HYBRIDNÉ TESNIACE TMELY A LEPIDLÁ

Pružný, krištáľovo číry, hybridný, tesniaci tmel
a lepidlo, vhodný aj na vlhké povrchy.
POUŽITIE
• Pružné tesnenie aj lepenie.
• Jeden výrobok na lepenie a tesnenie.
• Takmer neviditeľné vytesnenie.

VÝHODY
• krištáľovo číry dokonalý, takmer neviditeľný
konečný vzhľad
• jeden výrobok na lepenie a tesnenie rôznych
materiálov
• jednoduché použitie v interiéri aj exteriéri
• prídržnosť i na vlhkých povrchoch
• bez zápachu a obsahu rozpúšťadiel, veľmi nízky
obsah VOC, na balení sa nevyžaduje uvádzať
výstražné a bezpečnostné upozornenia
• dlhšia skladovateľnosť
• pretierateľný, ak je potrebné

Pružný, hybridný, tesniaci tmel a lepidlo,
vhodný aj na vlhké povrchy.
POUŽITIE
• Pružné tesnenie aj lepenie.
• Jeden výrobok na lepenie a tesnenie.

VÝHODY
• jeden výrobok na lepenie a tesnenie rôznych
materiálov
• jednoduché použitie v interiéri aj exteriéri
• prídržnosť i na vlhkých povrchoch
• bez zápachu a obsahu rozpúšťadiel, veľmi nízky
obsah VOC, na balení sa nevyžaduje uvádzať
výstražné a bezpečnostné upozornenia
• dlhšia skladovateľnosť
• pretierateľný, ak je potrebné

100% TRANSPARENTNOSŤ
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LEPENIE

krištáľovo číre, priezračné
(Mapeflex MS Crystal)

nepriehľadné
(bežný silikón)
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Uvedené farebné odtiene považujte len za indikatívne, drobné farebné rozdiely oproti
skutočnosti môžu byť spôsobené nedokonalosťou tlače.

Technické vlastnosti
Špecifikácia výrobku

Balenie:

300 ml kartuša

Farba:

krištáľovo číra

Skladovateľnosť:

18 mesiacov

Povrchové zaschnutie:

15 minút

Vytvrdnutie:

4,5 mm/24 hodín

Tvrdosť podľa Shore A:

35

Modul pružnosti:

0,60 N/mm²

Pretierateľnosť:

áno

Certifikácia:

EN15651-1 („Tesniace tmely na fasádne prvky”): F-EXT-INT
EN15651-3 (“Tesniace tmely na sanitárne spoje”): XS1
ISO11600 (mechanické vlastnosti): F 20 HM

Základný náter:

Primer FD pri savých povrchoch, ktoré nie sú dostatočne
pevné alebo v prípade, že je škára vystavená vysokému
mechanickému namáhaniu alebo trvalému zaťaženiu vodou.
Primer P pre mnohé druhy plastov, po prvotnom zdrsnení
povrchu.

Technické vlastnosti
Špecifikácia výrobku

Balenie:

300 ml kartuša

Farba:

biela, 113 šedá, hnedá

Skladovateľnosť:

15 mesiacov

Povrchové zaschnutie:

30 minút

Vytvrdnutie:

3 mm/24 hodín

Tvrdosť podľa Shore A:

36

Modul pružnosti:

0,75 N/mm²

Pretierateľnosť:

áno

Certifikácia:

EN15651-1 („Tesniace tmely na fasádne prvky”): F-EXT-INT
EN15651-4 (“Tesniace tmely na nenosné použitie
v spojoch budov a v komunikáciách pre chodcov”):
PW-EX-INT-CC
ISO11600 (mechanické vlastnosti): F 20 HM

Základný náter:

Primer FD pri savých povrchoch, ktoré nie sú dostatočne
pevné alebo v prípade, že je škára vystavená vysokému
mechanickému namáhaniu alebo trvalému zaťaženiu vodou.
Primer P pre mnohé druhy plastov, po prvotnom zdrsnení
povrchu.
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