Fișă Tehnică

FLEX MS-20
Mastic de etanșare pentru rosturi
Descriere
FLEX
MS-20
mastic
monocomponent. Are:

Mod de utilizare
de

etanșare

• Rezistentă la fluctuații de temperatură de la
-40°C la +80°C.
• Aderență excelentă la orice tip de material
de construcție.
• Elasticitate ridicată.
• Rezistență mare la îmbătrânire și condiții
meteorologice.
• Poate fi vopsit după întărire, numai cu
vopsele solubile în apă.
Domenii de aplicare
FLEX MS-20 este adecvat pentru etanșarea
rosturilor verticale și orizontale, atât în interior
cât și în exterior, pe diverse materiale precum
aluminiu, oțel, lemn, sticlă, pietre naturale și
artificiale etc.
În cazul aplicării pe pietre naturale sau
artificiale, cum ar fi marmura și granit, vă
rugăm să contactați departamentul de
asistență tehnică al ISOMAT.
Caracteristici tehnice
Bază:

mastic de etanșare

Culoare:

gri, alb
0

0

Temperatură de aplicare: de la +5 C la +35 C
Formare peliculă :

≈ 90 min

Viteza de întărire:

≥ 3,0 mm/zi

Duritate conform
SHORE A (DIN 53505): ≈ 25
Modul de elasticitate
100% alungire
(DIN 52455):
Alungire la rupere
(DIN 53504):

1. Pregătirea suportului
Suportul trebuie să fie uscat, fără praf,
particule friabile, uleiuri etc. Rostul se curăță
cu o pensulă sau o perie de sârmă și apoi se
suflă cu aer.
Pentru a evita murdărirea nedorită a
marginilor rosturilor, se aplică o bandă de
hârtie autoadezivă de-a lungul marginilor și
apoi se îndepărtează imediat după etanșarea
rostului (înainte de formarea peliculei).
2. Aplicarea
Tubul se introduce în pistolul special, se taie
duza înclinat astfel încât să nu intre în rost dar
să atingă și să alunece de-a lungul marginilor.
FLEX MS-20 se aplică prin deplasarea tubului
de-a rostului la un unghi de 45°. Cât timp este
încă proaspăt, masticul se netezește cu un
șpaclu.
Curățarea uneltelor:
Instrumentele trebuie curățate cu solvenți
obișnuiți, cât timp materialul este încă
proaspăt. Dacă materialul s-a întărit, sculele
pot fi curățate numai mecanic.
Consum
 Rost de 10mm x 10mm:
1 tub / 3 m lungime de rost.
 Rost de 5mm x 5mm:
1 tub / 12 m de rost.
Ambalaj
 Tuburi de 310 ml.
 Salamuri de 600 ml.

≤ 0.49 N/mm2
Timp de viață - Depozitare
≥ 700%

Termenul de valabilitate este de 12 luni,
depozitat în condiții uscate și ferit de îngheț.

Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare dezvoltare al societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără
garanţie, în cazul în care condiţiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea
utilizatorului să se asigure că materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei fişe tehnice
anulează orice altă ediţie anterioară pentru acelaşi produs.

