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MS POLYMER 

GRÅ | HVID | SORT TRANSPARENT 

Viskositet pasta pasta 

Tørstofindhold 1,48 g/ml 1,05 g/ml 

Udhærdning efter 24 timer 3,0 mm 2,0 mm 

Krympning ingen ingen 

Skindannelse ca. 10 minutter ca. 10 minutter 

Brudforlængelse (DIN 53504) 300% 250% 

Trækstyrke 2,7 MPa 2,4 MPa 

Hårdhed Shore A 60 45 

Lageropbevaring køligt og tørt ved +5°C til +25°C 
holdbarhed 12 måneder 

Temperaturbestandighed -40°C til +100°C, kortvarigt
op til +130°C -40°C til +100°C

Modstandsdygtighed 

Mekanisk bestandighed god 

Kemikalier god ved lejlighedsvis belastning 

Saltvand god 

Rengøringsmidler husholdning god 

Snavs næsten lig nul 

Misfarvning ingen 

o Elastisk klæbestof, høj styrke
o Lim og forsegling til indendørs og udendørs

brug, i byggeri og industri
o Kan males med dispersionsmaling (alkyd

farver kan have en længere tørretid, lav en
test før brug)

o Ingen fourening på kanter
(velegnet til natursten)

o Ingen krympning
o Ingen isocyanater,

opløsningsmidler, phtalater og
silikone

o Hurtig hærdning
o UV-, vejr-, (salt)vand-, fugt- og klorbestandig,

svampedræbende (transparent ikke UV bestandig) 
o Meget fin vedhæftning på mange overflader, i de

fleste tilfælde uden hæfteprimer
(test inden brug på porøse flader)

o Farvebestandig
o Lugtfri
o Kan forarbejdes våd-i-våd
o Slibbar (efter

gennemhærdning)

Værdierne er gennemsnitsværdier. Oplysningerne er uforbindende. 

Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet og er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar. Kontrol af oplysningerne med hensyn til egnethed til 
den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavn og ophavsret er beskyttet. Oplysninger i 
sikkerhedsdatablade skal overholdes. 
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Anvendelse 

o Universal fylder og forseglingsstof, egnet 
til tilslutningsfuger, fuger, spalter,ridser 
og ujævnheder (ingen ekspansionsfuger) 
til byggeri og industri

o Tætningsmasse til tildækkede sømme på 
skibe (teaktræ)

o Karosseri- og metalfuger, klæbe- og 
fugemasser (kan udligne svingninger)

o Glasforsegling til indbrudssikre 
glasforseglingssystemer 

o Universal, vandfast montage og 
konstruktionsklæbestof til limning af sten  
(ikke porøs), beton, spejle, natursten, gips, 
polykarbonat, PSPU, PVC, forskellige 
kunststoffer, keramiske fliser, emalje, kobber, 
bly, zink, aluminium, rustfrit stål, Trespa 
farvesystemer, træ, glas osv.

Forarbejdning 

På rene, fedt- og støvfrie overflader, der kan - uden brug af grunder - opnås god 
vedhæftning på lakopbygninger, metal, glas, spejle, keramik, på ikke porøse overflader og 
forskellige kunststoffer. På grund af store forskelle på forskellige overflader skal vedhæftningsværdier først 
bestemmes gennem test.

Overfladetemperatur mindst +5°C maksimalt +60°C 

mindst +5°C maksimalt +40°C 

RoHS konform 

Pakkestørrelser Artikelnummer Farve 

20 patroner á 440 g MMS.K290 grå 

20 patroner á 440 g MMS.K290-W hvid 

20 patroner á 440 g MMS.K290-S sort 

20 patroner á 300 g MMS.K290-T transparent 

10 tuber á 120 g MMS.W.T120 hvid 

10 tuber á 60 g MMS.W.T60 hvid 

Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet og er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar. Kontrol af oplysningerne med hensyn til egnethed til 
den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavn og ophavsret er beskyttet. Oplysninger i 
sikkerhedsdatablade skal overholdes. 
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