
EMFIMASTIC PMS 60EMFIMASTIC PMS 60
jednozložkový rýchle tuhnucí tmel

EMFIMASTIC PMS 60  tmel obsahujúci MS - polymér
VLASTNOSTI: ■ rýchle tuhnúci tmel

■ neobsahuje izokyanát
■  v  reakcii  so  vzdušnou  vlhkosťou  a  vlhkosťou  obsiahnutou
v lepenom materiály vytvorí trvalú a elastickú tesniacu hmotu

POUŽITIE: ■ používa sa k pružnému lepeniu a tmeleniu rôznych 
materiálov ako napr. všetky druhy laminátov, kovov, dreva a skla
■ je vhodný pre lepenie a tmelenie  priemyselných a 
chladiarenských spojov, taktiež pre výrobu lodí, klimatizačných 
jednotiek, sendvičových panelov a pre ďalšie odvetvia priemyslu

TECHNICKÉ ÚDAJE: Farba : biela, sivá, čierna
Hustota : 1,53
Tvrdosť : 60 Shore A podľa DIN 52505
Tepelná odolnosť : - 40°C až + 90°C
Predĺženie pri pretrhnutí : viac ako 250 % podľa ISO 8339
Konzistencia : pastovitá
Aplikačná teplota: +5°C až 35°C dlhodobo, krátkodobo  

až 110°C
Modul pre pretrhnutie: ± 2,2MPa (ISO 8339)
Modul pri 100%pretrhnutí : ±  1,7 Mpa  (ISO 8339)
Odolnosť proti  UV žiareniu : výborná
Vytvorenie povrchovej kôry: 10 min pri 23 °C a 50% RVV
Rýchlosť vytvrdzovania : 2mm za 24hod. pri 23 °C a 50 % RVV

APLIKÁCIA:
 Povrch musí byť čistý, zbavený prachu a mastnoty. V niektorých prípadoch môže byť tmel
nanášaný i na vlhké povrchy. 

Nanášame ručnou alebo pneumatickou pištoľou. Po nanesení tmel upravte pomocou vlhkého
špárovacieho nástroja.

Povrch je pretierateľný bežnými farbami

DOPORUČENIE:    Pre optimálny výsledok doporučujeme pretierať Emfimastic polymér PMS
60 v prvých hodinách po aplikácii tmelu. Po otvorení kartuše tmel spotrebujte do 24 hod.

SPOTREBA:
Veľkosť nanášacej špičky (otvoru)mm: 2 5 8 10
dĺžka špáry m: 98 15 6 3

BALENIE:    plastové kartuše 290 ml, 300ml, 600ml

SKLADOVANIE: 12 mesiacov v originálnom nenačatom obale pri teplote + 5°C a25°C

POZNÁMKA : Informácie  podané  v tomto  návode  sú  len  základnými  informáciami.  Spotrebiteľ  musí  pred  začatím  práce
skontrolovať zlučiteľnosť materiálov a pracovný postup. Naše výrobky sú vysoko kvalitné a nemôžu byť príčinou zlých výsledkov,
ktoré  boli  spôsobené  nesprávnym  postupom  užívateľa  pri  aplikácii  tohoto  výrobku.  V prípade  neistoty,  či  pri  dotazoch  sa
skontaktujte s naším informačným centrom.
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