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INFORMACJA TECHNICZNA
PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

MASTER
MS POLIMER
masa klejąco - uszczelniająca

OPIS PRODUKTU
Elastyczna, jednokomponentowa masa klejąco-uszczelniająca na bazie MS polimeru, utwardzana
wilgocią z powietrza. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do metalu (w tym cynk,
aluminium, stal), szkła, drewna, plastiku (z wyjątkiem PE, PP, PTFE) bez stosowania podkładu. Może
być malowany większością farb na bazie wody u rozpuszczalników bezpośrednio po aplikacji.*
Odporna na działanie promieni UV oraz szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
Kolory:
Gęstość:
Pojemność:
Tworzenie wierzchniej warstwy:
Szybkość wiązania:
Twardość według skali Shore A:
Wydłużenie przy zerwaniu:
Zawartość VOC:
Odporność temperaturowa:

biały, szary, czarny
1,44 g/cm3
200 ml
ok. 25 minut **
ok. 3mm na 24 godziny **
około 42
>500%
7,5 g/l (0,5 %)
-400C ÷ +900C

*ze względu na dużą liczbę farb i lakierów na rynku zaleca się przeprowadzenie testu zgodności.
** szybkość wiązania zależy od grubości warstwy, temperatury i wilgotności powietrza
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STOSOWANIE
 Powierzchnię należy wcześniej dokładnie oczyścić, osuszyć i odtłuścić.
 W przypadku stosowania na tworzywa sztuczne i powierzchnie lakierowane należy
przeprowadzić próby przyczepności.
 Zalecana temperatura aplikacji: +5 do +30oC.
 Nałożyć masę na powierzchnię za pomocą końcówki dozującej.
 Grubość warstwy zależy od maksymalnych obciążeń.
 Klejone elementy należy docisnąć do siebie w jak najkrótszym czasie (max. 10 minut)
 Szybkość wiązania i utwardzania uzależniona jest od grubości warstwy, temperatury
i wilgotności powietrza.
 Masa może być pokrywana większością lakierów stosowanych w przemyśle i motoryzacji.
Przed malowaniem zaleca się przeprowadzić test zgodności.
 Zbędną część masy usunąć rozpuszczalnikiem. Po utwardzeniu masę można usunąć wyłącznie
mechanicznie.
Uwaga: w celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi
w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.
PRZECHOWYWANIE
Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniach suchych i chłodnych,
z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych. Zalecana temperatura przechowywania:
+5 ÷ +25oC.
OKRES GWARANCJI
15 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym opakowaniu przy zachowaniu zalecanej temperatury
przechowywania.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia
nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub
użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.
Należy pamiętać, że TDS podsumowuje naszą najlepszą wiedzę na temat produktu, sposób korzystania i stosowania produktu na podstawie dostępnych
w danym momencie informacji. Nasza odpowiedzialność za produkt jest opisana w ogólnych warunkach współpracy. Troton nie ponosi żadnej
odpowiedzialności bezpośrednio ani pośrednio za jakiekolwiek straty poniesione w związku z użyciem lub aplikacją produktu, niezależnie od tego, czy są
one zgodne z jakąkolwiek poradą, specyfikacją, zaleceniem lub informacjami przekazanymi w TDS.
TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo, Poland.
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