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TEKNİK DATA FORMU
MS HT - Montaj Yapıştırıcı

Montaj Yapıştırıcı
Promast MS HT çevre dostu, tek komponentli MS Polimer 
esaslı, ilk tutunması yüksek bir yapıştırıcıdır. Hızlı montaj 
işlermleri için tercih edilir. Yüksek ilk tutunma özelliği 
sayesinde kolay tutunur ve Ağır yük taşıyabilir 
(350kg/10cm²) Promast HT içerisinde solvent ve ya 
izosiyonat içermez. VOC içeriği düşüktür.

İlk
Tutunma

kg/10 cm²Hızlı
Montaj

(*)Testler ideal hava şartlarında gerçekleştirilmiştir.

TEKNİK DATA

UYGULAMA ALANLARI

• Hızlı ilk tutunma ve güçlü yapışma ihtiyacı olan durumlarda.
• Hemen hemen her tür nesneyi sabitlemede; perde korkulukları, lavabolar, 
kapı kasaları, banyo aksesuarları, bahçe aksesuarları vb. matkap veya çivi 
kullanmadan.
• Bir çok gözenekli ya da gözeneksiz malzemenin birbirine mükemmel ve 
anında yapışmasında; tüm metaller, seramik karolar, beton, her türlü ahşap, 
tuğla, plastik vb.
• İnşaat tahtalarının sabitlenmesi; kontrplak, lamine ahşap, OSB, sunta gibi
• Yalıtım malzemelerinin sabitlenmesi; polistiren, mineral yün, fiberglas, 
poliüretan gibi.
• Pencere çerçevelerini, kapı basamaklarını ve dekoratif çerçevelerin 
sabitlenmesi.
• Ağır aksesuar montajı.
• Cam ve aynaların sabitlenmesi.
• Süpürgeliklerin sabitlenmesi.

• İlk tutunma: 5 saniye
• Ağır yük taşıma kuvveti: 350kg/10cm2
• Çeşitli malzemelere mükemmel ve anında yapışma; doğal taşlar, plastikler, 
metaller, beton, seramik, son kısımlar.
• Doğal taş, mermer, granit ve benzeri yüzeylerde leke bırakmaz.
• Kürlenme sırasında yüzey neminden etkilenmez, kabarma yapmaz.
• Toksik madde içermez, kokusuzdur.
• Rengi değişmez ve sararmaz.
• Su altında dahi uygulanabilir.
• Yüksek ilk tutunma sağlar.

ÖZELLİKLERİ

MS Polimer

Macun

Nemle Kürleşme

5 dk

10 dk

3 mm /24 saat

60 ± 5 Shore A

1,62  ± 5  g/ml

> 75 %

-40 °C → 90 °C

> 3,50 N/mm²

> 1,70  N/mm²

>  400%

5 °C → 35 °C

12 ay 

Baz

Kıvam

Kürleşme Şekli

Yapışmazlık Süresi

Doku Oluşumu* (20 °C / 65% R.H.)

Kürleşme * (20 °C / 65% R.H.)

Sertlik

Yoğunluk

Esnek Geri Dönme (ISO 7389)

Sıcaklık Dayanımı

Kopma Anında Gerilim

Elastisite Modülü 100% (DIN 53504)

Kopma Anında Uzama (DIN 53504)

Servis Sıcaklığı

Raf Ömrü

350
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• UV direnci yüksektir.
• Kırılgan değildir.
• Astarsız yapışma sağlar.
• Çok iyi ve güçlü bir tutunma sağlar.
• Üzeri boyanabilir. 
• Yüzeyde akma yapmaz.
• Hacim kaybına uğramaz.
• Hava koşullarına karşı dirençlidir.

•  Promast MS HT, boyanabilir, ancak mevcut boyaların ve verniklerin 
çeşitliliğinin çok fazla olması nedeniyle uygulamadan önce bir uyumluluk 
testi şiddetle önerilir. Alkid reçine bazlı boyaların kuruma süresi artabilir.
•  Promast MS HT, çok çeşitli yüzeylere uygulanabilir. Plastik, polikarbonat vb. 
gibi yüzeylerde üreticiden üreticiye farklılık olması nedeniyle uygulamadan 
önce bir uyumluluk testi önerilir.
•  Plastikler üretilirken, serbest maddeler, işleme yardımcıları ve diğer 
koruyucu maddeler (koruyucu folyo gibi) sıklıkla kullanılır. Bunlar yapıştırma 
öncesinde çıkarılmalıdır.
•  Bu ürün bir cam macunu olarak kullanılamaz.
•  Promast MS HT, doğal taşların yapıştırılmasında kullanılabilir, ancak bu tür 
bir yüzey üzerinde bir derz dolgu malzemesi olarak kullanılamaz. Bu nedenle 
Promast MS HT, yalnızca doğal taş mozaiklerin alt kısmında kullanılabilir.
•  Uygulandığı zaman, malzeme yüzeyi üzerinde herhangi
bir dolgu macunu kalıntısı dökülmediğinden emin olun.
•  Su, alifatik çözücüler, mineral yağ, gres yağı, seyreltilmiş anorganik asitler 
ve alkalilere karşı iyi direnç.
•  Aromatik çözücüler, konsantre asitler, klorlu hidrokarbonlara karşı düşük 
direnç.

NOTLAR

AMBALAJ

290 ml kartuş

RAF ÖMRÜ

+5 ° C ile +25 ° C arasındaki sıcaklıklarda, serin ve kuru bir depolama 
alanında, açılmamış ambalajında en az 12 ay

RENK

Beyaz

Yöntem: Manuel veya pnömatik derz dolgu tabancası.
Uygulama sıcaklığı: +5°C +35°C arası.

UYGULAMA ŞEKLİ


