Dawex Chemical, Okružní 4550, 760 05 Zlín, tech. podpora: 777 644 770, tel: 577 242 395, fax: 577 220 252

Merbenit SF50
trvale elastický lepící a těsnící tmel
Použití:
Tixotropní jednosložkový těsnící tmel, velmi rychle vytvrzující vzdušnou vlhkostí. Neobsahuje
rozpouštědla, silikony, ani isocyanáty. Po vytvrzení je trvale pružný, houževnatý a odolný.
Lze aplikovat i na vlhké povrchy. Velmi dobře odolný povětrnostním vlivům a stárnutí.
Vlastnosti:
tepelná odolnost
barva
hustota
tvrdost (Shore A)
doba zasychání
chemická odolnost

krátkodobě až 200 oC (trvale elastický – 40 oC až + 90 oC)
černá, šedá
1,4 g/cm3
50
5 – 10 minut při 20 oC
vysoká odolnost proti alifatickým uhlovodíkům, olejům, tukům, kyselinám a
louhům.

Návod k použití:
1. Dílce, kde má být Merbenit aplikován, je nutno zbavit nečistot a odmastit - nejlépe acetonem.
2. Merbenit se nanáší kovovou nebo plastovou špachtlí popřípadě se potřebné množství vytlačí
pomocí pistole z kartuše přímo na těsněné místo. Může se navzájem také kombinovat s gumovým,
korkovým, papírovým nebo klingeritovým těsněním.
3. Odstraníme případné přetoky vytlačené po spojení těsněné části.
4. Hmota velmi rychle zasychá, nástroje je nutné očistit do cca 5 – 10 minut od nanesení.
5. Znečistěné nástroje umýt hadříkem namočeným v acetonu.
Balení:
310 ml
600 ml

kartuše
salám

Skladování:

• Skladuje se v suchu při teplotě 20 oC
• Záruční doba 12 měsíců

Ochrana bezpečnost při práci:
• Nakládání s materiálem a bezpečnost práce se řídí bezpečnostním listem výrobku.
• Merbenit SF50 neobsahuje zdraví škodlivé látky, pří práci používejte běžné ochranné pracovní
pomůcky.

Instrukce a informace v tomto technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných
kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Prospekt může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je
však nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Výrobce není odpovědný za škody způsobené nedodržením instrukcí nebo použitím produktu k nevhodnému účelu.
Ujistěte se, že postupujete podle nejnovějšího vydaní technického listu výrobku. Ty jsou k dispozici na naší webové stránce.
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