LIM OG FUGEMASSE | LIM, FUGE- OG TETTEMASSE

Seal & Bond MS 24 Ice
Miljøvennlig fugemasse som herder i
-20 °C
Fleksibel fugemasse
Næringsmiddelgodkjent
Tilfredss ller emisjonskravene l Breeam-Nor
Ideell for vedlikehold i fryserom, thermotransport o.l.

Seal & Bond MS 24 Ice er en myk og elas sk fugemasse (25 %) basert
på MS Polymer. Den he er l de ﬂeste overﬂater og er overmalbar.
Den herder i temperaturer ned l -20 °C og har svært lave
emisjonsverdier i llegg l å være næringsmiddelgodkjent. Svært
prak sk å bruke da en ikke behøver å øke temperaturen for å gjøre
vedlikehold i f.eks. fryselager eller kjølerom for å by e fuger i
overganger mellom bevegelige deler (hjørner o.l.).

e er 7 dager: 4,4 mm. Ved -20 °C og 0 % RH: e er 24 mer: 0,7 mm,
e er 48 mer: 1,2 mm, e er 7 dager: 1,4 mm.

Teknisk

Seal & MS 24 Ice er ideell for alle installasjoner hvor det er
minusgrader hele den, f.eks. utendørs om vinteren, i kjølerom,
fryselager eller thermotransport. Svært godt egnet for steder hvor
det er næringsmiddelproduksjon, f.eks. ﬁskemo ak.

Shore : 24 A
Base : MS Polymer
Arbeidstemperatur: -20 l +40 °C
Forlengelse ved brudd : 500 %
Herde d : Ved 23 °C og 50 % RH: 2,3 mm per 24 mer, ved -20 °C
og 0 % RH: 0,7 mm per 24 mer
Strekkfasthet : 7 kg/cm²
Krymping : < 3 %
Fleksibilitet : 25 %
Oppbevaring og holdbarhet : 12 månede. Tørt og kjølig

Bruksanvisning:

Forpakning

Bruk
Bruksområder:

Patronen må holde en temperatur mellom +5 °C og +40 °C. Påføres
en ren overﬂate, fri for snø og is. Rengjør om nødvendig med Safety
Clean og/eller Mul foam. Herde der: Ved +23 °C og 50 % RH: e er
24 mer: 2,3 mm, e er 48 mer: 3,3 mm, e er 7 dager: 6,2 mm. Ved
+5 °C og 50 % RH: e er 24 mer: 1,7 mm, e er 48 mer: 2,5 mm,

Ar kkelnummer

Forpakning

Lagerstatus

N530210

Hvit, 310 ml, Patron

Lagervare
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