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2K MS SEALER GREY

VLASTNOSTI A VÝHODY

POUŽITÍ

Rychleschnoucí dvoukomponentní lepicí a těsnicí tmel na
bázi MS polymeru s vynikající přilnavostí na většinu
povrchů.

Název Zkratka Balení Obj. číslo

2K MS Sealer Grey MS2KG 250 ml 86620

Mixer Nozzles MS2KN 6 ks 85249

✓ Vyplňuje velké mezery - až 40 mm
✓ Zůstane i po vytvrzení pružný a odolný vibracím, odolává UV záření, nepraská. 
✓ Může být nanášen i na vlhké podklady a lakován systémem mokrý na mokrý nebo standardně.
✓ 1:1 míchací poměr je zajištěn vnitřním systémem kartuše s podmínkou použití míchací špičky
✓ Jednoduchá aplikace pomocí ruční vytlačovací pistole
✓ Vynikající přilnavost na materiálech jako např. kovy, sklo, plasty, laky, základy, dřevo, beton a přírodní materiály.
✓ Neobsahuje rozpouštědla, isokyanáty ani silikony – zcela bezpečný produkt.
✓ Rychlé vytvrzení - méně než 4 hodiny

✓2KMS je ideálně vhodný ke konstrukčnímu lepení např. kovů, kompozitních materiálů, plastů a keramiky a pro všechna
spojení kde je potřebná vysoká rázová pevnost.

✓Těsnění a spárování spár, svárů, prasklin apod.

✓Lepí karosérie a podlahy, vozů, autobusů, obrněných vozů, sanitek, lodí,
✓Vhodný pro stavbu portálů, zastávek autobusů dopravních značek apod.

NÁVOD

1. Plochy očistit a odmastit – KENT Acrysol nebo Surface Cleaner.

2. Odvzdušněte kartuši – vytláčejte produkt dokud se neobjeví obě složky.
3. Našroubujte míchací špičku na kartuši. První 2 – 3 cm produktu 2K MS vytlačte do odpadu, aby jste zajistili důkladné 

smíchání. 
4. 2KMS nanášejte pomocí ruční, bateriové nebo vzduchové pistole (2,5 baru vzduchové pistole pouze s vnitřním pístem).
5. Kde je to možné uhlaďte pomocí plastové špachtle.
6. Síla vrstvy nanášeného produktu závisí na aplikaci.
7. Spojte díly nejdéle do 10-ti minut a přitlačte k sobě.
8. Čas vytvrzení je 3-4 hodiny a je závislý na okolní teplotě a množství použitého produktu.
9. Manipulační čas s tmelem je 7-10 minut do nutné výměny aplikační špičky.

POZOR: Při aplikaci dbejte na rozetření produktu tak aby 100% pokrýval podklad.



TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

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.

2K MS SEALER GREY

N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ
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Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz

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.

Základní materiál: MS polymer

Konzistence: jemná pasta
Barva: šedá
Životnost: 12 měsíců
Celní kód: 3214 1010

VOC: 0 g/L

Mechanismus vytvrzení: vzdušnou vlhkostí
Poměr míchání: 1 : 1 

Specifická hmotnost: komp. A (světle šedá)     1,38g/cm3 +/-0,03g/ml

komp. B (černá)               1,31g/cm3 +/-0,02g/ml

Viskozita: 1 400 000cps

Doba zpracování: < 10 min. (23°C / 50% RV)

Doba vytvrzení: 3-4 hodiny

Tvrdost Shore A (DIN53505): 45

Smrštitelnost: 8 %

Aplikační teplota: +5°C až +40°C

Teplotní odolnost: -40°C až +90°C – krátkodobě až +120°C (1-2 hod.)

Pevnost v tahu (100%): 2,0 Mpa (DIN 53504)

Protažení při přetržení: 500% (DIN 53504)

Napětí ve smyku: 1,8 Mpa (ASTM D1002)

Vyplnění mezer: min. 2mm / max. 4cm (od velikosti mezery 1cm, použijte pěnový 
podklad)


