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MS SPEED
LIJMEN EN KITTEN






Extreem hoge aanvangshechting
Isocyanaat, oplosmiddel en siliconen vrij
Neutrale, reukloze en snelle uitharding
Permanent elastisch

PRODUCTBESCHRIJVING:
MS SPEED is een hoogwaardige professionele
constructie- en montagelijm met een extreem hoge
aanvangshechting op basis van hybride technologie, die
onder invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot een
duurzaam elastisch rubber.
TOEPASSINGEN:
MS Speed is speciaal ontwikkeld als universele lijm voor
het verlijmen van vele bouwmaterialen, zoals: steen,
beton, spiegels, glas, gips, PU, PVC, harde kunststoffen,
emaille, keramiek, koper, lood, zink, tin, aluminium,
metalen, legeringen, RVS, HPL- en cementvezelplaten,
en hout.
GEBRUIKSAANWIJZING:
De lijm met de hulp van de bijgeleverde V-naad nozzle in
verticale rillen aanbrengen. Onderlinge afstand rillen 10
á 20 cm. Daarna de materialen aandrukken tot er
minimaal 2 á 3 mm afstand tussen het verlijmen
materiaal en ondergrond blijft. Niet aanbrengen met
dotten! Door de hoge aanvangssterkte is ondersteunen
tijden de uitharding meestal niet noodzakelijk!
Aanbrengtemperatuur: +5°C tot +40°C (geldt voor
omgeving en ondergronden). Ondergronden dienen
schoon, vet- en stofvrij te zijn. Ondergronden goed
ontvetten. Ondergronden vooraf altijd testen, MS Speed
hecht perfect zonder primer op de meeste niet poreuze
ondergronden. Poreuze ondergronden voorbehandelen
met een primer! (vraag naar info)




Niet geschikt voor continue waterbelasting
Niet geschikt voor bewegingsvoegen
Niet geschikt in combinatie met Chloor
(zwembaden)
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SPECIFICATIES:
100 % Modulus
Extrusie waarde
Applicatie temperatuur
Basis
Uithardingstijd
Dichtheid
Rek bij breuk
Weerstand tegen vloei
Vorstbestendigheid transport
Shore-A hardheid
Huidvorming
Temperatuur bestendigheid
Treksterkte

N/mm2
2,5 mm/ 6,3
bar

23°C/50% RH

ISO 7390
DIN 53505
23°C / 50% RH
N/mm2

1,39 MPa
20 g/min
+5°C till +40°C
Hybrid
2-3mm / 24 uur
1,57 g/ml
335%
< 2 mm
Tot-15°C
55 Shore A
15 min
-40°C tot +90°C
2.20 MPa

Te verkrijgen in twee kleuren:
 Wit Artikelnummer: 3880
 Zwart Artikelnummer: 3881
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