
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Transparentní lepicí a těsnicí tmel na bázi MS
polymeru určený pro opravu s potřebou
zanechání čirého vzhledu, se zárukou velké
pevnosti.

 Po vytvrzení je transparentní - neviditelné těsnění/lepení
 Neobsahuje rozpouštědla, isokyanáty a PVC – bezpečný pro uživatele
 Kompatibilní s MS Prep – v případě potřeby lze ještě zvýšit přilnavost
 Velmi dobrá odolnost vůči UV záření a stárnutí
 Po vytvrzení zůstává pružný – bez smrštění a bez trhlin
 Má neutrální odér – snadné a uživatelsky přívětivé použití
 Bez bublin během vytvrzování – hladké utěsnění
 Bez obsahu silikonu

MS Clear HS má unikátní formuli, jenž je založena na technologii MS, čímž získáváte vysokou úroveň
provedené práce, výhody a jistoty s tím, že není klasifikován jako nebezpečný. MS Clear HS použijete
tam, kde je potřeba těsnící hmoty nebo lepidla, které po aplikaci zůstanou neviditelné. Typické
aplikace jsou na nestrukturální zasklívání rámů, přepážek, pracovních ploch, lišt, lisovaných hran, polic,
skleníků, svítidel (podhledů), přívěsů, karavanů, vybavení koupelen a toalet a všeobecných konstrukcí.

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo

MS Clear HS MSHS 290 ml kartuše 86865

1.  Očistěte povrch pomocí KENT Acrysolu, Speedy 500 nebo Soft Surface Cleaneru.
2.  Nechejte povrch uschnout, pak teprve aplikujte potřebné množství MS Clear HS.
3.  Je-li to nutné, jako aktivní primer použijte MS Prep.
POZOR: Není vhodný pro přírodní kámen.
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INSTRUKCE

MS CLEAR HS



Číslo výrobku: 86839
Název: MS Clear HS
Životnost: 12 měsíců
Konzistence:         čirá pasta
Bezpečnostní list: ano
Hustota: cca 1,1 g/cm3 (DIN 52456 - 6mm)
Vytvoření nelepivé vrstvy: po 15 min. (při 23˚C / 50% RH)
Vytvrzení: za pomoci vzdušné vlhkosti
Síla kůže po 1 hodině: cca 1 mm
Vytvrzení po 24 hodinách: cca 3 mm
Tvrdost - Shore A: 45 (DIN53505, 4 týdny 23˚C / 50% RH)
Teplotní odolnost: - 40°C až + 80˚C
Aplikační teplota: - 5°C až + 40˚C
Pevnost v tahu (2 mm): cca 3,5 N/mm2

Pružnost do přetržení (2 mm): 500%
Pevnost ve střihu: cca 3 N/mm2

VOC: 0 g/l

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.

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.

MS CLEAR HS

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

RADY A TIPY

Ke zlepšení přilnavosti použijte MS Prep (obj.č. 83748) – doporučuje se pro tvrdé povrchy (sklo, lakované plochy) nebo 
Primer O (obj.č. 84500) pro pórovité povrchy. 


