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76-76  MS Polymer Stainless Steel Flex 
MS polymérové tesnenie a lepidlo s kovovým vzhľadom  

Oblasť použitia:
Špeciálne trvalo elastické, vodotesné, montážne a konštrukčné lepidlo
kovového vzhľadu pre interiérové a exteriérové aplikácie  v priemysle a
stavebníctve. Určené na lepenie a tmelenie kameňa, betónu, zrkadiel,
prírodného kameňa, sadry, polykarbonátov, plastov, keramiky, smaltu,
medi, olova, zinku, hliníka, nehrdzavejúcej ocele, dreva, skla , náterových
systémov atď.

Spôsob použitia:
Lepené alebo tmelené miesta najskôr zbavte prachu a nečistôt. Pre
dosiahnutie optimálnych výsledkov odporúčame povrch dôsledne
odmastiť sprejom Metaflux 70-15 Rýchločistiaci sprej.  Pred lepením
vždy zvlhčite lepený materiál vodou pomocou Ručného rozprašovača
Metaflux 75-3299. Priloženú výtlačnú trysku naskrutkujte na kartušu a
MS Polymer aplikujte pomocou Výtlačnej pištole PROFI Metaflux 76-85
v primeranom množstve. Pri lepení väčších plôch a ťažších materiálov
nanášajte tmel bodovo, pri menších plochách tzv. „húsenicu“. Znova
navlhčite vytlačený tmel vodou.  Druhý lepený diel taktiež najskôr
zvlhčite vodou a následne preveďte spojenie lepených plôch. Spojené
plochy zaistite proti posuvu. Po 10-15 min. je tmel na povrchu nelepivý a
prelakovateľný disperznými farbami. Ťažké predmety odporúčame
fixovať. 

MS Polymér neznečisťuje vodu a vďaka certifikácii ISEGA môže prísť aj
do priameho kontaktu s pitnou vodou. 

 

jedinečné lepidlo novej generácie MS polymérov s veľmi dobrou
priľnavosťou k rôznym typom materiálov, vo väčšine prípadov aj
bez primerov a aktivátorov 
univerzálne použiteľné na lepenie a tmelenie špár, medzier, trhlín a
nerovností  
vhodný na lepenie palubných spojov lodí, ako aj na karosárske
kovové a iné spoje 
použiteľné na zasklievanie okien a bezpečnostných systémov proti
vlámaniu 
ideálny  tmel na vodotesné montáže a nepórovité konštrukcie 
trvalo elastické lepidlo s vysokou pevnosťou lepeného spoja 
pretierateľné emulznými farbami  
bez obsahu izokyanátov, rozpúšťadiel, ftalátov a silikónov
bez zápachu 
rýchlo vytvrdzujúce a farebne stále 
po vytvrdnutí brúsiteľné 
vytvára spoje vzhľadovo podobné kovovému zvaru  
extrémne odolný voči UV žiareniu, poveternostným vplyvom,
vlhkosti, chlóru, slanej vode, čistiacim prostriedkom, plesniam,
horčíku,  hydroxidom a kyselinám 
použiteľný aj na mokré povrchy 
objemovo stále 
certifikácia ISEGA č. 52434 U 20 

Výhody: 

Bezpečnostné pokyny :
Len na vonkajšie použitie!  Držte mimo dosahu detí.  Dodržiavajte
bezpečnostné pokyny uvedené na obale.  Pred každým použitím overte
znášanlivosť podkladového materiálu. Zmeny vyhradené.  

Technické údaje:

 balenie:  310 ml

 1,05 g/ml
 cca do 10 minút  

strieborná
hustota

povrchová vulkanizácia

rýchlosť vulkanizácie 

farba

2,0 mm  / 24 hod. 

 250 %  (DIN 53504) 
2,4 MPa  (DIN 53505)  

0 %

ťažnosť pri pretrhnutí 

pružnosti v ťahu 100%

tvrdosť Shore A 

objemové zmrštenie

 -40°C  +100°C
 +5°C  do + 25°C, 12 mesiacov  

teplotná odolnosť

skladovateľnosť

viskozita 

45  (DIN 53505)  

pastovitá

Príklady použitia:
MS Polymer Stainless Steel Flex je ideálny na lepenie a
tesnenie automobilových karosérií, vagónov, lodí,
kontajnerov, stavebných buniek, vzduchotechniky, kovových
konštrukcií, podhľadov, okien, keramických obkladov,
potrubí, strojnej údržby a údržby budov. Ideálny pre
pripojovacie špáry, zvary, trhliny, praskliny a nerovnosti v
priemysle a v stavebníctve. Výborne lepí rôzne druhy
materiálov, ako napr. oceľ, nerez, hliník, sklo, drevo, plasty,
žula, mramor, keramika, betón, sádra, polyuretán,
polystyrén, PVC, lakované plochy. MS polymér je vhodný aj
pre vzájomné lepenie týchto materiálov. 


