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MESTER Karosszeria Akril Tömítı Szám: 4208/OF/0408 
 

Optima Forma Kft. � 1037 Bp. Zay u. 3. � 430-3090 
 

A termék rövid leírása:    
 Akril-diszperziós alapú, egykomponenső, képlékenyen rugalmas tömítıanyag. 
 

Kiszerelési egységek:  

310  ml         12 db/karton 
Színe: szürke 

 

Tulajdonságok:  

Kitünıen tapad alapozott fémfelületekre 
Gyorsan megköt (bırképzıdés: kb. 5 perc) 
Két fémfelület között tartósan lágy marad 
Átlakkozható 
(erısen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges!) 
Idıjárás- és öregedésálló 
Nem veszélyes készítmény 

Alkalmazási területek: 

  Karosszéria-lakatos munkákhoz 
  Fémlemezek illesztéseinek, varratainak tömítésére 
  Eloxált alumínium, PVC és fa felületekre 
  Csatlakozó vagy kevéssé táguló (max. 15 %) fugákhoz 

  Nem alkalmas alapozás nélküli fém felületekre, tartós vízterhelésnek kitett helyekre, 
márványra, terméskıre és bitumenes felületekre 

 
A felhasználás módja: 

 Az aljzat legyen száraz, tiszta, portól, zsírtól és egyéb szennyezıdésektıl mentes. Erısen 
nedvszívó aljzat esetén alapozás szükséges (ez lehet 1 rész Karosszéria akril és 2-3 rész víz 
keveréke is). 

 Lecsavarjuk a kupakot, megvágjuk a tubus végét, majd újra visszahelyezzük a kupakot és a 
ragasztandó felület nagyságának megfelelıen bevágjuk. Kézi nyomású vagy pneumatikus pisztoly 
segítségével hordjuk fel buborékmentesen. 

 
 
Elsimítható vízzel vagy semleges, vizes bázisú, nem elszínezıdı glettanyaggal 
Ne használjuk esıben, +5 °C alatti ill. +40 °C feletti hımérsékleten. A felhordáskor óvjuk meg a 
jelentısebb hımérsékletingadozásoktól. 
Alkalmazásakor tartsuk be a szokásos munkaegészségügyi szabályokat. 
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Mőszaki adatok: 

���� Jelleg:    Elasztikusan képlékeny. 
���� Fajsúly:    1,55 +/- 0,05 g/cm3 
���� Konzisztencia:   Paszta 
���� Bırösödés:   20 oC-on, 50% nedvességtartalomnál kb. 5 perc. 
���� Alakváltozási képesség:  15% 
� Shore A érték:   30 +/- 6 egység (DIN 53 505 szerint)   
���� Festhetıség:   A teljes megkötés után festhetı (elızetes próba ajánlott) 
���� Hıellenállás:   -25 oC és +80 oC között. 
���� Javíthatóság:   Ugyanazzal az anyaggal. 
� Eltávolítása:   A munka befejezése után közvetlenül az eszközök  

     vízzel lemoshatóak. 
���� Óvintézkedések:   Bırrel való hosszabb érintkezését kerülni kell. Ha a  

     félig szilárd anyag szembe kerül, abban az esetben  
     15 percen át bı mennyiségő vízzel kell öblíteni és  
     ajánlatos orvoshoz fordulni. 

      Figyelem! Gyermektıl óvjuk! 

���� Tárolás:    Eredeti csomagolásban +5oC és +25 oC hımérséklet  
     között 24 hónapig. Fagymentes helyen tárolandó. 

���� Veszélyesség:   Nem veszélyes termék. 

���� R-S mondatok:   Nincsenek. 

 

 A Mőszaki specifikáció kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak 
körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell 
igazítani. A felhasználót kérjük, hogy feldolgozás elıtt próbaképpen gyızıdjön meg az alkalmasságról, 
hogy a hibák elkerülhetık legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk 
felelısséget. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre. 


