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TEKNISK DATABLAD

Megaplast MM
STRUKTUREL LIMNING OG REPARATION

2-komponent methyl methacrylat.

Sammensmelter syntetiske materialer.

UV-resistent og mulig at bemale igen.

Lang åben arbejdstid, men med hurtig hærdning.

Ekstremt slagfast og meget høj brud- og forskydningsstyrke: 6000 N/cm².

Særdeles god kemisk resistens: resistent over for opløsningsmidler, vand, syrer, 
rengøringsprodukter, olier, brændstoffer,...

Meget høj temperaturresistens: 150 °C (topper ved  200°C).

Ekstrem klæbeevne til jern og ikke-jernholdige metaller, med og uden lakering, 
ABS, PVC, acrylater, termosammensætninger,...

Produkt [MMM]

Karakteristika

Megaplast MM er den 3. generation af acrylplastik til strukturel 
limning og reparation af syntetiske materialer.
Megaplast MM består af methyl methacrylater, hærder hurtigt, har 
en ekstrem brudstyrke og er særdeles resistent over for UV og 
opløsningsmidler.
 

Anvendelsesomrader

INDUSTRI
• reparation af hårde og fleksible syntetiske materialer med hurtig 

hærdetid
• reparerer hurtigt ABS; SMC, PVC, HPL, melamin, træ, glas, sten,...
• ideel til kemisk forankring i gyproc, cellulær cement, mursten, 

ytong, cement, sten, træ,...
• limer også vanskelige syntetiske materialer med undtagelse af PE, 

PP, silikone, teflon®, ...
AUTOMOBILSEKTOR
• til reparation og limning af hårde og fleksible, evt. fiberfyldte, 

syntetiske materialer så som polyester, forlængersæt, forlygter, 
kofangere,...

• godkendt til kortvarig opvarmning i forbindelse med lakering 200°C 
- 20 min.

Tekniske info

• Megaplast MM: universel 2-komponent 
selvblandende methyl methacrylate-klæber 
(MMA) til limning og reparation.

• Blandingsforhold: 1/1
• Arbejdstid: 5 minutter.
• Nagelfast:  12 - 15 minutter.
• Brugbar: efter 30 minutter.
• Brudstyrke: 60 N/mm².
• Forskydningsstyrke: 24 N/mm²
• Slagstyrke:< 20 KJ/m². 
• Konstant temperaturresistens:150 °C - godkendt 

til ovntørring  og pulvercoating (200° - 20 
minutter).

• Kemisk resistens: over for de 
fleste§§opløsningsmidler, benzin, diesel, olie, 
syrer, frostvæske, rengøringsmidler, aggressive 
dampe,...

• UV-resistens: OK.
• Klæbning: rustfrit stål, stål, aluminium, lak, fernis, 

træ, plexiglas, polycarbonater, PVC, glasfiber, ABS, 
polyester, acrylater, vinyl, estere, urethan,...

• Farve: sort. Kan males.
• Opbevaring: 9 måneder, tørt, køligt og 

frostsikkert.
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Anvendelse

Klargøring af overflade
• Rengør med Safety Clean og/eller Multifoam.
• Slib materialet
• Fjern alt støv.
• Affedt med Safety Clean og Multifoam.
• Blæs det tørt.
 
Klargøring af patron
• Fjern hætten fra patronen.
• Placér patronen i pistolen.
• Pump, indtil begge komponenter flyder ud af patronen.
• Placér mikserspidsen på patronen og skær om nødvendigt noget af spidsen for at udvide åbningen.
• Start med at sprøjte 2 cm af produktet ud.
• Påfør på et rent og tørt underlag.
• Skift til en ny mikserspids efter 5 minutters inaktivitet.
 
Opbevaring
• Fjern mikserspidsen.
• Rengør duo-patronen.
• Sæt hætten på igen.
 

Emballage

Megaplast MM - patron 2 x 25 ml 596111375

• Sikkerhedsforanstaltninger: se 
sikkerhedsdatabladet.


