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уплътнителна маса за заварки

Характеристики
Еднокомпонентна, еластична уплътнителна маса за заварки за 
пръскане на основа полиоксипропилен (POP). Uniflex MS  се 
втвърдява при влажен режим. Uniflex MS има добра адхезия към 
стъкло, метали (цинк, алуминий, стомана), боя и грунд, дърво, 

дуропласт и термопласт (освен PE, PP, и PTFE). Продукт устойчив на 
влажност, атмосферни влияния и екстремни температури.

Приложение
За авторепаратура, металообработка, конструиране на контейнери, 
HVAC технология и т.н.

Данни за продукта
Химическа основа: SiMP - силил полимер хибрид 
Втвърдяване: съхнене при висока атмосферна влажност
Плътност: 1.36 +/- 0.02 гр/см³

Цвят: сив
Не лепи прах при 23°C и 50% относителна влажност: прибл. 30 мин.
Втвърдяване  при 23°C и 50% относителна влажност: прибл. 3 мм/24 ч.

Твърдост по Shore A (DIN 53505): прибл. 40
Якост на опън (DIN 53504): 1.7 N/мм²

Удължаване при скъсване (DIN 53504): ≥ 450%

Температура на нанасяне: +5°C до +35°C

Температурна устойчивост: -40°C / +100°C шоково до +/- 180°C

Uniflex MS има срок на годност от 12 месеца в затворена оригинална 
опаковка  при 5° до 25°C на сухо и хладно.
Съхранявайте далеч от източници на топлина.



a trademark ofVOSSCHEMIE GMBH	 Telefon	 +49	(0)	4122/717	-0			 	 www.carsystem.org
Esinger	Steinweg	50	 	 Telefax	 +49	(0)	4122/717-158	 	 www.vosschemie.de
D-25436	Uetersen	 	 E-Mail	 info@vosschemie.de	

 

 2

03/2019

v.1  10-07-2015

Работа с продукта
Основата трябва да е чиста, суха, обезпрашена и обезмаслена. Адхезия и 
съвместимост са възможни след извършване на предварителен тест на малък 
детайл.
Използвайте въздушен пистолет 125.861 MS Pneumatic Spray Gun за нанасяне на 
продукта на профилни и структурни шевове, както и повърхностни покрития. 

Uniflex MS е подходящ за покриване с повечето бои на пазара веднага след 
нанасяне (до 2 часа, след предварителен тест). Ако боята се нанася след повече 
от два часа са възможни проблеми с адхезията с някои бои. Лакирането 
удължава времето за съхнене.
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ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За информация относно боравенето и изхвърлянето на продукта се насочете
към Лист с данни за безопасност.
Тази техническа информация се предоставя само като част от техническите
инструкции за този продукт и представлява сбор от всички данни, които са ни
известни. Vosschemie не носи никаква юридическа отговорност за
прецизността на тази информация.

Посочената по горе техническа информация и особено инструкциите за
употреба и приложение на нашите продукти са базирани на нашият познания
и опит при употребата при нормални условия. В практиката материалите,
повърхностите и околните условия са толкова различни, че няма гаранция за
работните резултати и очаквания, изводи не могат да се правят нито от тази
информация нито от устни консултации. В този случай, потребителят е
длъжен да докаже, че той ни е информирал за всички аспекти, необходими за
правилното и обещаващо решение в писмен вид, в срок и напълно. Патентни
права на трета страна, трябва да се спазват.

Предпазни мерки
Не допускайте контакт между Uniflex MS и нов не напълно 
втвърден полиуретан. 

В пистолета трябва да има картуч постоянно. Никога не оставяйте 
пистолета без картуч или материала в пистолета ще изсъхне. 

Почистете инструментите веднага след употреба. 

След като материала изсъхне може да се премахне само 
механично.


