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atceļ un aizstāj iepriekšējo izdevumu 

 
 

MSP 106 Invisible 
                                                 UNIVERSĀLS PIELIETOJUMS IEKŠDARBOS 

 

 
Caurspīdīga MS polimēru bāzes 

mastika. Līme un hermētiķis. 
 
 
 

 

PIELIETOJUMS 

 

Universāla MS polimēru bāzes mastika, ar kuru var līmēt un hermetizēt lielāko daļu celtniecības materiālu. Savā starpā, 

vai arī ar citu, salīmējamie materiāli: alumīnijs, nerūsējošais tērauds, cinkots tērauds, cinks, varš, misiņš, metāls, stikls, 

spogulis, poliesters (GRP), koks, ķieģelis, betons... Var pielīmēt arī pie mitras vai blīvas pamatnes. 

Izmantojama iekštelpās. 

 

PRIEKŠROCĪBAS 

 
• Pilnīgi caurspīdīgs pēc nožūšanas. 

• Nedzeltē. 

• Divi vienā – līme un hermētiķis. 

• Spēcīga sākotnējā saķere (60 kg/cm2). 

• Pielīp arī pie mitrām un blīvām virsmām. 

• Nesatur šķīdinātājus un izocinātus. 

• Zema gaistošo organisko šķīdinātāju 

emisija : A+ klase. 

 

RAKSTURĪGĀKĀS FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS 

 

Krāsa: caurspīdīgs. 

Plēvītes veidošanās laiks: 20 minūtes 

Putekļi nepielīp pēc:  50 minūtēm 

Polimerizācijas ātrums : 3 mm 24 stundās 

Cietība pēc Šora, A : 35 

Izstiepšanas pagarinājums : > 150 % 

Darba temperatūra: no + 5°C līdz + 35°C 

Ekspluatācijas temperatūra : no - 40 līdz + 100°C 
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LIETOŠANA 

Pamatnes sagatavošana 

Bez praimera izmantošanas uzklāj uz viengabalainas, tīras, atputekļotas, attaukotas, neuzliesmojošas pamatnes 

saskaņā ar DTU un profesionālajiem noteikumiem. 

Sarežģītu lietošanas apstākļu gadījumā ieteicams izmantot praimeri (temperatūra, mitrums): 

PRIMER M : blīvām pamatnēm. 

PRIMER P: porainām pamatnēm. 

Uzklāj ar rokas vai pneimatisko pistoli. 

 

Hermetizēšana 

Iepildiet mastiku savienojuma vietā. Pēc iepildīšanas 10 minūšu laikā izlīdziniet un nogludiniet mastikas joslu. 

 

Līmēšana 

Uzklājiet līmi joslās vai punktos uz līmējamajiem elementiem: piespiediet un ļaujiet līmei polimerizēties. 

Nepieļaujiet jebkādas kustības turpmākās 24 stundas. 

 

TĪRĪŠANA 

 Svaigu produktu: ar tīrīšanas salvetēm vai šķīdinātāju SOLVANT AK. 

Sacietējušu produktu: nokasot. 

 

PATĒRIŅŠ 

12 m, ja joslas diametrs ir 5 mm. 

 

GLABĀŠANAS LAIKS 

Līdz 12 mēnešiem oriģinālā, neatvērtā iepakojumā uzglabājot sausā telpā pie temperatūras no + 5°C līdz +25°C. 

 

IEPAKOJUMS 
Kods Iepakojums Daudzums Svītrkods 

30601522 Kārtridžs 290ml 12  3549212465087 

 

 

Lai iegūtu sīkāku informāciju, iepazīstieties ar 

drošības datu lapu www.quick-fds.com, vai lūdziet 

mums nosūtīt kopiju pa faksu. 

Lietošanas Ieteikumi ir izstrādāti balstoties uz normāliem lietošanas apstākļiem. Šīs 

rekomendācijas ir stingri jāievēro, bet tās neprasa, lai pirms darbu uzsākšanas tiktu veikta 

produkta testēšana. Arī tad, ja tā ir pirmā lietošanas reize un/vai materiāls tiek izmantots īpašā 

vidē un vietā ar īpašu spriedzi uz pamatni. 

Ieteicams ievērot piesardzības pasākumus, kas uzskaitīti mūsu drošības datu lapās. 
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