MS PREP
Rychle působící čistič a odmašťovač používaný pro
zvýšení přilnavosti produktů na bázi MS Polymeru jako
např. Screenfix, Quick Seal, Rotabond apod. k lakovaným
i nelakovaným kovům , plastům a ke sklu.
Název

Zkratka

Velikost

Balení

Obj. číslo

MS PREP

MPP

100 ml

dóza

83748

VLASTNOSTI

✓ Zvyšuje pevnost spoje MS Polymeru s kovovými podklady, plasty a se sklem.
✓ Dociluje vyšších pevností bez tvorby 2K.
✓ Rychlé schnutí – do 2 minut
✓ Urychluje požadovaný čas pro výměnu čelního skla při použití se SCREENFIX produkty.

POUŽITÍ

MS Prep je navržen pro zvýšení přilnavosti ScreenfixŮ a dalších MS polymerových produktů z nabídky KENT.
Je využíván především při „dlouhé metodě“ výměny autoskel, nebo pokud se autosklo lepí na lakovaný rám, kde
není žádné staré lepidlo.

(Dlouhá metoda vyžaduje odstranění všech zbytků lepidel před novým lepením autoskla).
MS Prep by neměl být aplikován na povrch autoskla, kde může zanechat viditelný film.

INSTRUKCE

1. Používejte s těsnící hmotou nebo lepidlem na bázi MS Polymeru.
2. Pomocí čisté, suché textilie odstraňte nečistoty z povrchu.
3. Aplikujte malé množství KENT MS Prepu na čistou, nesyntetickou látku a pečlivě přetřete místo, které bude
těsněno nebo lepeno.
4. Když vyměňujete čelní sklo, přetřete kov, lakovanou plochu i autosklo.
5. Nechejte uschnout než nanesete těsnící tmel nebo lepidlo na požadované místo.
6. Otevřený produkt spotřebujte během 1 měsíce.
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MS PREP
TECHNICKÉ PARAMETRY

Kód produktu:
Název:
Označení:
Životnost:
MSDS:
Konzistence:
Barva:
VOC:
Hustota při 20 °C:
Rizikové informace:
Nebezpečná složka:

83748
MS Prep
MPP
12 měsíců
ano
kapalina
čirá
608 g/l
0,76 g/cm3
Vysoce hořlavý; Zdraví škodlivý; Nebezpečný pro životní prostředí
C7-C10 iso-alkanes

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ
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Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009
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