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TIP-IT MS-POLYMEER
Tip-It MS Polymeer heeft een hoge aanvangssterkte en 
kleeft zonder primer op vrijwel alle voorkomende materialen 
zoals aluminium, gegalvaniseerd en roestvrij staal, zink, 
koper, natuursteen, beton, baksteen en bekledingsplaten op 
cementbasis. Zeer geschikt voor het verlijmen van volkern 
platen, het plaatsen van veiligheidsglas in de bankindustrie, 
plaatsen van ka- belgoten, verstekken van aluminium ramen, 
spiegels.

 Art.nr. 01.5000
Kleuren: zwart, wit, grijs, transparant

Inhoud: 290ml

TECHNISCHE GEGEVENS

Niet uitgeharde kit
Aard van de kit MS - Polymeer
Uithardingssysteem Uitharding door luchtvochtigheid

Velvorming (23oC en 50% R.V.) 10-15 minuten
Uithardingssnelheid (23oC en 50% R.V.) 2.5 á 3 mm / 24 uur
Densiteit (ISO 1183) 1,53 g/ml
Uitgeharde kit
Shore A hardheid (ISO 868) 55
Volumeverlies na uitharding Minder dan 3,5%
Maximale toelaatbare vervorming 25%
Modulus bij 100% rek (ISO 8339-40) 1.700 N/mm2

Modulus bij breuk (ISO 8339-40) 2.200 N/mm2

% rek bij breuk (ISO 8339-40) 230%
Temperatuurbestendigheid -40oC t/m +90oC

Snel uithardend
Elastische lijmkit
Grote weerstand tegen veroudering
Verrubbert
Hoge aanvangssterkte
Kleeft zonder primer

Overschilderbaar
Oplosmiddel, isocyanaat -en siliconenvrij 
Reukloos
Vlekvrij verlijmen en afdichten op bv. natuursteen
Toepasbaar op vochtige ondergronden
Schimmel en bacteriewerend
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VOEGAFMETINGEN

Voegbreedte Voegdiepte Toegelaten verschil
3 - 4 mm 4 - 5 mm ± 1 mm
6 mm 6 mm ± 1 mm

8 mm 6 mm ± 1 mm
10 mm 6 - 8 mm ± 2 mm
15 mm 10 mm ± 2 mm
20 mm 10 - 12 mm ± 2 mm
25 mm 15 mm ± 3 mm

REINIGING GEREEDSCHAP

Niet uitgeharde kit
Gereedschap  met terpetine of gelijkaardige oplosmiddelen
Oppervlakken  met oplosmiddel

Uitgeharde kit
Zoveel mogelijk mechanisch verwijderen. Resten kunnen verwijderd worden met Tip-It Cleaner.

REPARATIE MOGELIJKHEDEN

Daarvoor is hetzelfde materiaal aangewezen.

GEBRUIKSAANWIJZING

- De oppervlakken dienen droog en schoon te zijn, indien nodig ontvetten met Tip-It Cleaner.
- Indien nodig Tip-It Primer aanbrengen.
- Het is aangeraden om hechtingsproeven te doen.
- De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is.
- Eventueel onze technische dienst raadplegen.

OVERSCHILDERBAAR

Als gevolg van de verschillende types vernis, wordt er op aangedrongen om testen uit te voeren.
Om een goed resultaat te verkrijgen moet de verf binnen de 4 uur aangebracht worden. Na 4 uur moet het oppervlak 
eerst gereinigd worden voor het kan worden overgeschilderd.
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EXTRA INFORMATIE
 
Op poreuze ondergronden wordt het gebruik van een 
primer aangeraden. Tip-It MS Polymeer is overschilderbaar 
met de meeste verven op water- en solventbasis. 
Voorafgaande testen worden evenwel aanbevolen.  
Alkydverven hebben een verlengde droogtijd nodig.

VERPAKKING

Inhoud: 290ml
Art.nr. 1.5000

BEPERKINGEN

Tip-It MS Polymeer is niet aangewezen bij:

- voegen die blootgesteld zijn aan een bestendige wateronderdompeling.
- voegen met een breedte of diepte < 5 mm
- zwembaden met chloorwater, bij bestendige wateronderdompeling.

HOUDBAARHEID

12 maanden in de ongeopende verpakking bij 23oC

VERWERKINGSTEMPERATUUR

Vanaf +5oC tot +40oC

Scan de QR-code
om het MSDS rapport 

te zien


