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TEKNISK DATABLAD

Seal & Bond MS40 
Trans
STÆRK TRANSPARENT KLÆBER OG FORSEGLER TIL ALT INTERIØR

Unik transparent limning på tørre såvel som fugtige overflader.

Bakterie- og svampedræbende.

Indeholder ingen opløsningsmidler eller isocyanater.

Pletter ikke på natursten.

Stærk elastisk binding (22 kg/cm²).

Kan meget hurtigt males med både opløsningsbaseret og vandbaseret lak.

Produkt [MS40 Trans]

Karakteristika

Seal & Bond MS40 Trans er et stærkt forseglingsprodukt baseret på 
hybrid MS-polymer.
Seal & Bond MS40 Trans er et ideelt forseglingsprodukt.
Seal & Bond MS40 Trans har gode klæbeevner på de fleste 
byggematerialer.
Seal & Bond MS40 Trans forhindrer vækst af svamp og bakterier.
Seal & Bond MS40 Trans efterlader ikke pletter på natursten.
Seal & Bond MS40 Trans kan anvendes på de fleste overflader.

Anvendelsesomrader

• Seal & Bond MS40 Trans er det ideelle transparente, elastiske 
klæbe- og forseglingsprodukt til anvendelse i badeværelset, 
køkkenet og til interiørbygning.

• Har en høj klæbeevne på de fleste materialer som natursten, 
mursten, beton, keramik, emalje, acrylplastik, porcelæn, lak, blødt 
og hårdt træ (undtaget er PP, PE, PTFE og bitumen).

• Efterlader ingen spor på natursten. Ødelægger ikke sølvlaget på 
spejle.
 

Tekniske info

• Flow: 5 bar / 3 mm / 23°C 160 g/min.
• Hindehærdning: 23°C 50% R.V. 5 minutter.
• Ikke-klæbende: 23°C 50% R.V. 40 minutter.
• Total hærdetid: 23°C 50% R.V. 24 timer - 4 mm, 

48 timer - 5 mm, 72 timer - 8 mm.
• Maks. tilladelig deformation: 20% (iflg. ISO 9046).
• Ekspansionssamling: 20% (acc. ISO 9046).
• Hårdhed - DIN 53505:40 Shore A.
• Brudstyrke: 220 N/cm².
• Rivestyrke - DIN 53507: ca. 40N/cm².
• Termisk stabilitet: -30°C til +95°C.
• Toppunkt: 155°C max. 30 min.
• Volumenkrympning efter hærdning: < 2%.
• Klæbeevne: fremragfende på fliser, cement, 

natursten, træ, beton, aluminium;
• på PP, PE, PTFE og bitumen garanteres ingen 

klæbning.
• Brudforlængelse - DIN 53504: > 350%.
• Farvestabilitet: farven kan ændre sig som følge af 

ydre påvirkninger.
• Kan males: OK med de fleste former for 

opløsningsmiddelbaseret- eller vandbaseret lak.
• Anvendelsetemperatur: min. +5°C - maks +40°C.
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Anvendelse

Seal & Bond MS40 Trans kan males med de mest gængse lakformer, men på grund af disses store forskellighed, anbefaler vi først 
at foretage en test. Alkydharpiksmaling kan have en negativ virkning på hærdningen af Seal & Bond MS40 Trans. Farveændringer 
kan forekomme som følge af ydre påvirkninger så som UV-lys.

Emballage

Seal & Bond MS 40 Trans - patron 310ml 539596375

• Kemisk resistens:
god: vand, havvand, alifatisk opløsningsmiddel, 
olie, fedt, fortyndede organiske syrer, lud;
moderat: estere, ketoner, aromater;
dårlig: koncentrerede syrer, klorerede 
opløsningsmidler, vand fra swimming-pools.

• Pres modstand (ISO 11432): 0,84 N/mm².
• Opbevaring: 12 måneder, tørt, køligt og 

frostsikkert.
• Sikkerhedsforanstaltninger: se venligst 

sikkerhedsdatabladet.


