
Продуктова Информация

ПРЕДИМСТВА

• Може да се боядисва
• Без разтворители
• Лесно почистване с вода

(преди втвърдяване)
• Подходящо за интериор и

екстериор
• Икзлючителна адхезия към

повечето повърхности, без
необходимост от грунд

• Съвместим с пеноматериали и
фибро стъкло

• Дълго отворено време
• Бързо развитие на адхезията
• Устойчиво на развитието на

плесени

MasterCol Liquid Nails
Акрилно лепило и уплътнител

ПРИЛОЖЕНИЯ

• MasterCol Liquid Nail е високоякостно, еластично, еднокомпонетно лепило и
уплътнител, което може да се ползва за залепване и уплътнения в много приложения.

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика Единица Стойност
Температура при нанасяне °C +5 до +40
Работна Температура ºC -20 to +80
Цвят безцветен*
Време за работа min 20
Време за втвърдяване h/mm 24
Относителна плътност g/ml 1.04
Първоначално втвърдяване min 20
Екструдиране g/s 20.0
Твърдост, (Shore A) 30
Удължение на сухия след 28 дни
при стайна темп.

%
>3000

Модулност при 100 % MPa 0.70
Адхезия към дърво Много Добра
Адхезия към Бетон Много Добра
Адхезия към UPVC Много Добра
Адхезия към Алуминий Много Добра
Адхезия към  Стъкло Много Добра
Приложение Интериор&Екстериор

НАЧИН НА РАБОТА
Подготовка на повърхността

Основата трябва да е чиста, суха, обезмаслена и обезпрашена. За целта
непорестите повърхности, като алуминий, стъкло и метали трябва да се
почистят с MasterClean.



Грундиране
MasterCol Liquid Nail развива адхезия към
множество порести и непорести повърхности.
MasterCol Liquid Nail не изисква грунд при
повечето традиционни строителни повърхности.

Нанасяне
MasterCol Liquid Nail е готов за употреба. След
подходящо маскиране, лепилото се нанася с
пистолет. След изчакване за около 10 мин,
другата прилепвана повърхност се притиска към
лепилния шев. При нанасяне на големи
повърхности лепилото може да бъде разнесено
със шпатула със зъб 3 или 6 мм. Невтвърдения
продукт може да се почисти с вода или с
MasterClean. Втвърдения материал се отстранява
чрез абразия или с остър нож.

Области на приложение
MasterCol Liquid Nail е разработен да акумулира
движение от залепените повърхности. Най-общо
продукта осигурява изключителна адхезия на
стъкло, пластмаси и метал към традиционни
строителни материали. За залепване и монтаж на
декоративни панели, дървена облицовка, врати и
рамки на прозорци, подпрозоречни дъски,
гипсови и пластмасови плоскости.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Информацията за здраве и безопасност при
работа, не се съдържат в този документ. Преди
работа с продукта прочетете “Лист за здравна
безопасност на продукта” и етикета на продукта.

СРОК НА ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ
При съхранение при температура под 30°C в
оригинално затворена опаковка, този продукт
има срок на годност 12 месеца от датата на
производството.

ОПАКОВКА
Продукта е наличен в 280 ml картриджи и 550
ml салами.

ОГРАНИЧЕНИЯ
MasterCol Liquid Nail не се препоръчва за
повърхности които отделят масла,
пластификатори или разтворители. Не
изполвайте MasterCol Liquid Nail в плътно
затворени обеми, защото продукта изисква
допир с атмосферата за да втвърди. Продукта не
е тестван и не се препоръчва за медицински или
фармацевтични приложения.

ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ – МОЛЯ
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО
Информацията съдържаща се в този документ се
предлага с добро намерение и се счита за точна.
Така или иначе, поради факта, че употребата на
нашите продукти е извън наш контрол, тази
информация, не трябва да замества тестовете
които всеки клиент трябва да проведе за да се
увери в годността на продукта за даденото
приложение. Гаранцията на продавача е, че
продукта отговаря на търговската спецификация
валидна в момента на доставката. Единственото
възможно обезщетение при неспазване на това
условие е възстановяване на покупната цена или
замяна на продукт доказано различен от
гарантираното. Продавачът отказва всякаква
изразена или подразбираща се гаранция за
пригодноста на продукта за специфична
употреба или търговска дейност. Докато
Продавачът не Ви осигури определено,
надлежно подписно потвърждение за
пригодността за дадена употреба, той  отхвърля
всякаква отговорност за случайни или
произтичащи от тази употреба щети.
Препоръките за употреба няма да се разглеждат
като подбуда за нарушаване на патентни права.


