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Ürün Tanımı / Kullanım Alanı

Winkel MS Polimer tek bileşenli, elastik yapıda, nemle 
kürleşen, ms polimer bazlı bir yapıştırıcı ve sızdırmazlık 
maddesidir. Çeşitli malzemeleri yapıştırmak ve kaynak 
birleşim noktalarının sızdırmazlığı için uygulanır. Orta 
viskozitelidir ve elastiktir. Endüstriyel ve manuel araç-
karoser yapımı, iklimlendirme mühendisliği, havalandırma 
sistemleri, elektrik mühendisliği, malzeme mühendisliği, 
metal işleme, sac şekillendirme, polimer mühendisliği ve 
çevre koruma alanlarında kullanılır. Profillerin, dirseklerin, 
sacların elastik yapıştırılmasını sağlar. Boyama 
işleminden hemen önce, sızdırmazlık maddesi olarak 
kullanımı uygundur.

Art. No. :
W 160 270

Ambalaj:
290 mL

Avantajları

• Yüksek sıcaklık dayanımı; elektrostatik boyama işlemleri için sınırlı bir ölçüde mümkündür. Lütfen 
kaplama işlemine başlamadan önce ürünün prosese uygunluğunu kontrol ediniz.

• Hava koşullarına ve neme dayanıklıdır.

• Yaş üstü yaş boyanabilir (pekçok farklı uygulama türü olduğu için deneme yapılmalıdır).

• Birçok yüzeyde primersiz yapışma sağlar.

• Kokusuzdur.

• İzosiyanat, solvent ve silikon içermez.
• Çok sayıda metal (çelik, çinko, alüminyum), zemin kaplamaları ve cam üzerine iyi tutunur.

• Bir çok termoset ve termoplastik malzemeyi (PE, PP ve PTFE hariç) ve yeraltı minerallerini iyi yapıştırır.

• Hızlı kürleşir.

• Otomasyonu kolaydır.

• Aluminyum sosis ambalaj, kartuş ambalaja göre depolamada kolaylık sağlar.
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Uygulama Koşulları

Yüzeyler toz, kir ve gresten tamamen arındırılmış olmalıdır. Çok sayıda vernikli yüzeyde, metallerde,
cam, ayna, seramik ve çoğu plastikler üzerinde iyi yapışma özelliklerine sahiptir. Pek çok alternatif yüzey 
olduğundan, ürün seri işleme geçmeden önce test edilmelidir. Ürünü uygun dozajlama sistemi ile uygulayın ve 
mutlaka zar oluşum süresi içerisinde kullanın. Kullanılacak malzeme miktarı doldurulacak boşlukların 
hareketliliğine ve maruz kalacağı max güce göre ayarlanmalıdır. Son mukavemete erişilinceye kadar 
yapıştırılan parçaların sabitlenmesi önerilir. Kürleşme hızı, doldurulan boşluğun boyutuna, sıcaklık ve neme 
bağlıdır. Çalışılan malzemeleri kullandıktan hemen sonra temizleyin.

Depolama Koşulları

Winkel Ms Polimer açılmamış ambalajında, +5°C ile 25°C sıcaklık aralığında, kuru ve karanlık ortamda 
saklandığı sürece raf ömrü 15 aydır.

Art. No. :
W 160 270

Ambalaj:
290 mL

Teknik Özellikleri
Kimyasal baz: 
Yoğunluk: 
Zar oluşumu:
Kuruma hızı:
Shore A sertliği:
Ağırlık değişimi:
Gerilme mukavemeti: 
Kopma noktasında uzama: 
Yırtılma direnci: 
Çekme kesme dayanımı: 
Çalışma sıcaklığı: 
Sıcaklık dayanımı:

MS polimer
~ 1.61 g/ml 
~ 20 dakika 

(DIN EN ISO 1183-1)
(23°C, %50 nem)
(23°C, %50 nem)
(DIN EN ISO 868, 4 hafta sonra)

(DIN 53504)
(DIN 53504)
(ASTM D 624)

3 mm/24 saat 
~ 60  
%1 (14d)
~ 2,5 N/mm² 
~ %500  
12 N/mm² 
~ 1,75 N/mm²
+5°C ile +30°C arası
-40°C ile +100°C aralığı, (kısa süreli +180°C'e dayanır)
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