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MESTER SUPER Izolant A – Z  
Număr: 4211/OF/RO 

 

Optima Forma Kft. � H-1044 Budapest, Ezred u. 2. � 0733 680 738 
 

Descriere produs:    
 
 Etanşant şi adeziv pe bază de polimer MS, fără conŃinut de solvent organic, pentru suprafeŃe 

poroase sau neporoase. Întărirea are loc la contactul cu umiditatea atmosferică. 
 
Mod de ambalare:  

 

Tuburi de plastic, conŃinut 290  ml        12 buc / carton 
 

Culoare: alb 
 

Caracteristici:  

 

AderenŃă excelentă pe aproape orice suprafaŃă  
Înlocuieşte etanşanŃii cunoscuŃi 
Se poate utiliza şi pe suprafeŃe umede 
Rezistent la intemperii şi radiaŃii UV 
Se poate vopsi cu vopsele pe bază de apă şi ulei 
Este elastic şi rezistent la uzură 
Fără solvent organic 
Fără riscuri de sănătate 
Se poate folosi la rosturi de până la 25 mm 

 

Domeniul de utilizare: 

 

 Se poate folosi pe aproape orice suprafaŃă şi pe orice material, ex. lemn, piatră naturală şi 
sintetică, PVC, teracotă, ceramică, sticlă, polistiren, beton, cărămidă, oŃel, cupru şi aluminiu. 
Nu se va aplica pe PE, PP, teflon şi sticlă acrilică. 

 Se poate utiliza şi pentru lipire.  
 Poate fi utilizat în cazuri în care trebuiesc înlocuite sistemele clasice din cauza naturii 

suprafeŃei şi a condiŃiilor. 
  
 Mod de utilizare: 

 

 Se va aplica pe suprafeŃe curate, lipsite de praf, grăsimi, ulei sau alte impurităŃi. Se poate aplica 
pe suprafeŃe umede, pe suprafeŃe absorbante şi neabsorbante. Se va aplica cu pistol manual sau 
pneumatic, fără bule. Pentru lipire se va aplica în puncte, dungi sau linie şerpuită. 

 SuprafeŃele vor fi Ńinute apăsate laolată timp de minim 1 oră. La lipiri de obiecte mari sau 
tensiuni ridicate se prelungeşte perioada de fixare până la 24 de ore. 

 În cazul folosirii ca etanşeizant, după aplicare se finisează prin netezire cu apă cu săpun 
(amestec neutru). 

       Temperatura de lucru va fi în intervalul de +5°C  -  +40°C.  
 La utilizare se vor respecta regulile generale de igienă şi securitate în muncă. 
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Date tehnice: 

 

���� Densitate:    1,48 g/ml 
���� Pelicularizare:   cca 25 de minute 
���� Viteza de polimerizare:  2,5-3 mm/24 ore la +23 °C şi 50 % umiditate relativă 

  
���� RezistenŃă termică:  între -40 oC şi +90 oC (material întărit) 
� ÎntreŃinerea uneltelor:  se spală cu diluant, imediat după utilizare  

���� Temperatura de lucru:  +5 oC - +40 oC 
���� Dimensiuni de rosturi:  lăŃime minimă:  3 mm 
      lăŃime maximă:  25 mm 
      adâncime minimă:  4 mm 

���� Depozitare:   în ambalaj original, la +5oC - +25 oC, timp de 12 luni 

���� Grad de risc:   nu este periculos 

���� Fraze R-S:   nu este cazul 

 

 Această specificaŃie tehnică nu constituie sub nici o formă garanŃie privind utilizarea 
produsului şi condiŃiile de utilizare. Modul de aplicare trebuie adaptat în fiecare caz la 
condiŃiile particulare de lucru. Utilizatorul este sfătuit ca înainte de folosire să se convingă ca 
materialul corespunde scopului dorit, pentru a evita greşelile posibile. Nerespectarea acestei 
recomandări atrage după sine exonerarea producătorului de orice fel de responsabilitate privind 
calitatea execuŃiei. Pentru informaŃii suplimentare producătorul stă permanent la dispoziŃia 
utilizatorului. 


