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MESTER 1000 °C Hıálló Tömítı  Szám: 4209/OF/0602 
 

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

 

A termék rövid leírása:    
Egykomponenső, oldószermentes magas hıállóságú tömítıanyag. Kiválóan tapad fémeken, 
rendkívül szilárd. Vízüveg bázisú. 
 

Kiszerelési egységek:  

310  ml         12 db/karton 
 
Színe: antracit 
 
Tulajdonságok: szilárd tömítıanyag, vízüveg bázisú              
    nagyon szilárd (nem rugalmas) 
    tartósan hıálló 1000 °C-ig, rövid ideig 1250 °C-ig 
    kiválóan tapad különbözı fémeken  
    oldószer- és azbesztmentes 
    öregedésálló, 
    nem jelölésköteles 
    vízzel higítható 
    vízzel tisztítható 
    kültérre is (tartós vízterhelést nem bírja) 
 
Alkalmazási területek: 

A Mester 1000 °C hılló tömítı kályhák, kandallók, tőzhelyek, kazánok füstcsövek tömítése. Nem 
alkalmazható tágulási és vibrácós hézagokhoz! 
Nem alkalmazható tartós vízterhelésnek kitett fugáknál. Jól tapad üvegre, de az mattá válhat. 

 

Kiadósság: 

A 310 ml –es kiszerelés 5 x 5 mm kb 12 folyóméteres fuga tömítésere alkalmas. 
 

A felhasználás módja: 

A felület legyen száraz, tiszta, portól, olajtól és zsírtól, és régi rozsda maradványtól  mentes. A 
polírozott felületeket alaposan érdesítsük fel és tisztítsuk meg.  
A tömítıanyagot kézi nyomású, akkus vagy pneumatikus pisztoly segítségével vigyü fel. A 
masszát felvitele után festıkés segítségével elsimítjuk. Az esetlegesen használt ragasztócsíkot a 
simítás után rögtön eltávolíthatjuk. 

 

Fontos utasítások: 

 A tömítıanyag felvitele – 5 °C és + 30 °C közötti hımérsékleten lehetséges. A felhordott anyagot 
legalább 24 órán át óvjuk az esı és kondenzvíztıl, valamint az erıs hıterheléstıl. A friss anyag 
nedves kendıvel letörölhetı. A szerszámokat azonnal tisztítsuk meg vízzel. A megkeményedett 
tömítı mechanikai eszközökkel eltávolítható. A maradékot vízzel fellágyíthatjuk és egy idı után 
letörölhetı. Kültérben való alkalmazáskor óvjuk az esıtıl és a tartós nedvességtıl. A fokozatos, 
lassú felmelegítés lerövidítheti a száradási idıt.   
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Mőszaki adatok: 

���� Fajsúly:    kb. 1,5 g/cm3 
 

���� Bırösödés   kb. 5 perc  
     20 oC-os hımérsékleten és 50% nedvességtartalomnál 
���� Penetráció:    kb.195 1/10 mm  

 
���� Alakváltozási képesség:  max 15% 
���� Zsugorodás:   max. 16% 
���� Átkeményedés:   < 1,5 mm/d    
      20 oC-os hımérsékleten és 50% nedvességtartalomnál . 
���� Hıellenállás:   -25 oC és + 80 oC között. 
���� Shore A:    kb 15 
 DIN 53 505 (28 d NK)     
���� Feldolgozási hımérséklet: +5 °C - + 40 °C 
 friss anyag 
���� Eltarthatóság:    12 hónap 
       
       
���� Tárolás:     + 5 °C - + 40 °C 
      Fagyveszélyes! 

���� Jelölés:     nincs 

 

Biztonsági adatok: A Biztonsági adatlapban foglaltakat vegyük figyelembe, lásd Baleset – és 
egészségvédelem 

Megjegyzés: 

A reakció gyorsasága függ a hımérséklettıl és a levegı nedvességtartalmától, valamint az alapok 
nedvszívó képességétıl. A megadott adatok normál hımérsékleti adatokra vonatkoznak.(23°C/50% 
relatív nedvességtartalom).  

 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. 


