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MSP 108 TEHNISKO DATU LAPA 
Versija CN / NM 08.08.2014 

atceļ un aizstāj iepriekšējo izdevumu 

 
 

MSP 108 
                   UNIVERSĀLS PIELIETOJUMS IEKŠDARBIEM UN ĀRDARBIEM 

 

 
MS polimēru bāzes mastika 

daudzveidīgiem stiprināšanas darbiem. 

Visdažādākajiem materiāliem. Tūlītēja noturēšana. 
 
 
 

PIELIETOJUMS 

MS polimēres bāzes mastika daudzveidīgai fiksēšanai. Ideāli piemērota smagu elementu vertikālai 

piestiprināšanai. Ļoti augsta sākotnējā saķere nodrošina elementu tūlītēju noturēšanu. 

Īpaši piemērots paneļu, apšuvuma, smagu spoguļu pielīmēšanai, kā arī reģipša profilu stiprināšanai pie flīzēm vai 

betona zemgrīdas apkures gadījumā. 

MSP 108 ir saderīgs ar visiem materiāliem: ķieģeli, betonu, dabīgu akmeni, spoguli, dzelzi, tēraudu, alumīniju, cinku, 

plastmasu, koku, kokskaidu plāksni, korķi, keramiku, PVC. 

Var izmantot uz mitrām, bet ne slapjām 

virsmām. Iekšdarbiem un ārdarbiem. 

 

PRIEKŠROCĪBAS 

• Spēcīga sākotnējā saķere; tūlītēja noturēšana bez 

atbalsta. 

• Pēc polimerizācijas veido ļoti spēcīgu savienojumu. 

• Nesatur šķīdinātājus, nesatur izocinātus. 

• Ļoti laba noturība pret ūdeni,  laika apstākļiem un UV 

starojumu. 

• Neizraisa metālu koroziju. 

• Lieliska saķere pat ar mitrām virsmām. 

• Pēc pilnīgas polimerizācijas var krāsot. 

 

RAKSTURĪGĀKĀS FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS 

Krāsa: balts 

Plēvītes veidošanās laiks: 15 minūtes 

Putekļi nepielīp pēc : 4 stundām 

Polimerizācijas ātrums: >2 mm 24 stundās 

Cietība pēc Šora, A : 60 

Izstiepšanas pagarinājums: >100% 

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

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

 

LIETOŠANA 

Pamatnei jābūt veselai, tīrai, atputekļotai, attaukotai, neuzliesmojošai. Uzklājiet joslās vai 

punktos ar intervālu aptuveni 15 cm, piespiediet un ļaujiet polimerizēties. 
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TĪRĪŠANA 

 Svaigu produktu: ar tīrīšanas salvetēm vai šķīdinātāju SOLVANT AK. 

Sacietējušu produktu: nokasot. 

 

PATĒRIŅŠ 

10m, ja joslas diametrs ir 5 mm. 

 

GLABĀŠANAS LAIKS 

Līdz 18 mēnešiem oriģinālā, neatvērtā iepakojumā, bez sasaldēšanas pie temperatūras no + 5°C līdz +  30°C 

 

IEPAKOJUMS 
Kods Iepakojums Daudzums Svītrkods 

30133127 Balts - Kārtridžs 290ml 12  3549210031321 

30607725 Maisiņš 600ml 12 3549212475420 

30600145 Balts – Kaste ar 60 kārtridžiem 290ml  3549212463243 

 

 

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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