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MEGASTICK
Katalogové č. MSM201, MSA201, MSHT201
Popis produktu
MEGASTICK – dvousložkový opravný tmel

Oblast použití
MEGASTICK Metal (ocel) je kovem zesílený epoxidový tmel, který se po
vytvrdnutí může řezat, brousit, obrábět a vrtat. Používá se k opravám a lepení
oceli, kovů, zdiva, karoserií. Obnova motorových součástí, opravy forem,
šablon odlitků, nářadí, vybavení železného potrubí a nádrží.
MEGASTICK Aqua (voda) byl vyvinut pro opravy ve vlhkých, mokrých a podvodních oblastech. Používá se na
opravy vodních nádrží, ucpávání zářezů a děr skelného laminátu, Opravy kapajícího těsnění, skříní akumulátorů,
horkých van, palivových nádrží, kování potrubí a elektrických spojů.
MEGASTICK High Temperature (vysokoteplotní) se používá na opravy ocelí a kovů, které jsou vystaveny
vysokým teplotám. Na opravu motorových bloků, výfukového potrubí, krytů kotle, hořákům, jímky na odpadní olej,
vodního čerpadla a opotřebovaným ložiskovým tělesům.
Veškeré druhy MEGASTICK jsou vhodné pro vnitřní i venkovní použití. Neobsahují žádná rozpoučtědla a jsou
nehořlavá. Jsou odolná vůči uhlovodíkům, ketonům, halogenuhlíkovým sloučeninám, vodným roztokům soli,
zředěným kyselinám a zásadám.

Aplikační vlastnosti
•
•

•
•
•

Není potřeba žádného nářadí
Neobsahuje rozpouštědla
Po vytvrzeném vrtání a broušení nepraská
Lze přebarvit
Rychle vytvrdne

Návod k použití
•
•
•
•
•
•

•
•

Odstraňte lak, rez a oxidaci
Vytvořte nebo vyvrtejte drážku ve tvaru V
Obrušte nebo opilujte povrch
Důkladně vyčistěte a odmastěte povrch
Uřízněte požadovanou délku hmoty a odstraňte ochranou fólii
Míchejte tmel hnětáním prsty a palcem, dokud není dosaženo jednolité barvy
Okamžitě naneste na povrchy, které mají být opraveny
Přebývající tmel odstraňte vlhkým hadrem nebo prstem

Technické informace
Chemický základ
Teplotní odolnost
Pracovní čas
Pracovní působení
Čas působení
Tvrdost podle Shore D

Metal

Aqua

High Temperature

Epoxidová pryskyřice
do 150°C
3 min.
10 min.
1 hod.
80

Epoxidová pryskyřice
Do 150°C
15 min.
30 min.
1 hod.
80

Epoxidová pryskyřice
Do 280°C
15 min.
2 hod.
8 hod.
80

Balení
Váleček označený podle použití………….50g
Metal - ocel, Aqua - voda, High Temperature - vysokoteplotní

Skladování
Skladujte v suché a chladné místnosti. V dobře uzavřeném obalu.
Výrobek má min. trvanlivost 6 měsíců
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Obecné informace
Pro bezpečnou manipulaci s tímto produktem konzultujte bezpečnostní list.

Rozsah dat
Údaje obsažené v tomto listu mohou být uvedeny jako typické hodnoty a/nebo rozsahy. Hodnoty jsou založeny na
skutečných testovacích datech a jsou ověřovány v pravidelných intervalech.

Právní doložka
DŮLEŽITÉ: Výroky, technické informace a doporučení uvedená v tomto dokumentu jsou považovány za správné k datu vydání tohoto technického listu. Vzhledem k tomu,
že podmínky a způsoby použití výrobku a údajů uvedených v tomto dokumentu jsou mimo naši kontrolu, † Tough Technology Products Limited † se výslovně zříká
veškeré odpovědnosti za jakékoliv následky dosažené nebo vyplývající z použití výrobku nebo spoléhání se na tyto informace; ŽÁDNÉ ZÁRUKY VHODNOSTI PRO
KONKRÉTNÍ ZÁMĚR, ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO JINÉ ZÁRUKY, VÝSLOVENÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, NA ZBOŽÍ ZDE POPSANÉ NEBO ZDE POSKYTNUTÉ
INFORMACE. Informace zde uvedené se týkají pouze tohoto konkrétně uvedeného výrobku a nemusí platit, pokud je výrobek používán v kombinaci s jinými materiály,
nebo v jiném procesu. Uživatel by měl důkladně otestovat aplikaci před uvedením na trh. Nic obsažené v tomto dokumentu nepředstavuje licencí k provozování praxe v
rámci patentu, a to by nemělo být vykládáno jako podnět k porušení jakéhokoliv patentu a uživateli se doporučuje podniknout vhodné kroky, aby se ujistil, že žádné
navrhované použití výrobku nebude mít za následek porušení patentových práv.
Před manipulací s tímto materiálem, si přečtěte a porozumějte BL (Bezpečnostnímu listu) kvůli dalším informacím o osobních ochranných prostředcích a informacím o
bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí.
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