
Nazwa produktu: M-TEC TYP MA01
Nr art.: A431037
Pojemność: 37 ml, 490 ml

Zastosowanie:
M-TEC TYP MA01 jest multifunkcyjnym 2-składnikowy klejem konstrukcyjnym. Tworzy bardzo wytrzymałe i elastyczne połączenia. 
Powstała spoina wykazuje odporność na wstrząsy, uderzenia, oddzieranie oraz czynniki zewnętrzne. Nie wymaga primera. Doskonale 
wypełnia szczeliny. Sprawdza się do łączenia tworzyw (ABS, PVC, styren, akrylany), kompozytów ( Gelcoats, włókno węglowe, uretany, 
poliester, winyloester, żywica epoksydowa, GPR/FRP), metali (aluminium, stal węglowa, stal szlachetna) także powlekanych proszkowo.
Klej odporny na temperatury - 40 °C do + 100 °C.

Właściwości:
Czas otwarty: około 4-8 min. Czas wiązania: około 12-18 min. Wytrzymałość końcowa: około 24 godz. Powyższe czasy odnoszą się do 
temperatury pracy około 25 °C. Wypełnianie szczelin: 1-15 mm. 

Ogólne właściwości:

Sposób użycia:
Klejone powierzchnie muszą być wolne od zabrudzeń. Przed aplikacją powierzchnie odtłuścić, w razie potrzeby dla poprawienia 
przyczepności klejone elementy zmatowić. Optymalna temperatura kleju i obrabianej powierzchni to 18-25°C. 
Umieść kartusz w pistolecie. Kartusz otworzyć i wyciskać do momentu, aż oba składniki będą równomiernie wypływać. Nałożyć na 
kartusz końcówkę mieszającą i wycisnąć małą ilość w ramach próby, by upewnić się, że oba składniki są prawidłowo wymieszane. 
Nanieść klej na łączone części. Minimalna szczelina między klejonymi elementami to 1 mm. Po użyciu zdjąć końcówkę mieszającą, 
oczyścić kartusz i zabezpieczyć wylot kartusza przed zmieszaniem się obu składników. Zamknąć kartusz. Koniecznie przestrzegać 
wskazówek oraz informacji z karty charakterystyki.

Okres przydatności i magazynowanie:
Okres przydatności do użycia składników A i B w nieotwieranym opakowaniu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.
Okres ten bazuje na przechowywaniu w temp. od +2 °C do +23 °C.
Jeżeli produkt jest narażony na działanie wyższej temperatury, wyżej określony okres jego przydatności skraca się. Już krótkotrwałe 
działanie temperatury powyżej +35 °C może bardzo szybko zniszczyć składnik B, dlatego należy bezwzględnie unikać takich sytuacji. 
Produkty muszą być chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Bezwzględnie chronić przed mrozem.

Bezpieczeństwo i wskazówki:
Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.
Produkt tylko do użytku profesjonalnego przez wyszkolonych pracowników.
Przed seryjną aplikacją zawsze należy wykonać próbę.
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