
www.ttppolska.pl

TTP POLSKA - wy³¹czny dystrybutor Top Technical Products.

UWAGA
Wszystkie informacje, ³¹cznie z ilustracjami s¹ 
wiarygodne. Jednak¿e u¿ytkownicy powinni 
sami oceniæ przydatnoœæ ka¿dego produktu do 
w³aœciwych zastosowañ. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dok³adnoœci pe³nej informacji i 
zrzeka siê odpowiedzialnoœci odnoœnie 
u¿ytkowania produktów. Zobowi¹zania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczaj¹ siê jedynie do 
standardowych warunków sprzeda¿y produktu 
i w ¿adnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialnoœci za przypadkowe i 
poœrednie szkody powsta³e na skutek 
sprzeda¿y, u¿ywania i niew³aœciwego 
stosowania produktu.

INFORMACJE OGÓLNE

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

MEGA SIL-FIX

MSF

DANE TECHNICZNE

Kod artyku³u                Nazwa                   Opakowanie                                      Rodzaj
MSF                      MEGA SIL-FIX            pojemnik 20 g                          Kleje, uszczelniacze
                             MSF PODK£AD          pojemnik 5 ml

MSFA                   MEGA SUR-FIX             aerozol 200 ml                         Kleje, uszczelniacze
                               ACTIVATOR

TTP POLSKA Sp. z o.o. 
ul. D³uga 25
43-365 Wilkowice
tel/fax: 33 816 04 14
e-mail: biuro@ttppolska.pl

Bardzo szybkie klejenie, bez odmierzania, wa¿enia i mieszania.

Bezbarwna i przeŸroczysta spoina.

Bardzo wysoka wytrzyma³oœæ na rozrywanie.

Klei tworzywa nitrylowe, neopren, naturalne gumy, ABS, PVC,
poliacetale (Delrin, POM), politereftalan etylu (PET), pleksi
(PMMA), kopolimer (EVA), bakelit, poliwêglan, viton, 
polipropylen (PE, HDPE, MDPE, LDPE, LLDPE), 
politetrafluoroetylen (PTFE, teflon, tarflen, fluon), elastomery 
termoplastyczne TPE (TPE-O, TPE-E, TPE-V, TPE-S, TPE-A), itp.

MEGA SUR-FIX ACTIVATOR przyspiesza wi¹zanie kleju.
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SUPERSZYBKI KLEJ DO KLEJENIA
TRUDNYCH MATERIA£ÓW

SUPERSZYBKI KLEJ DO KLEJENIA
TRUDNYCH MATERIA£ÓW

MEGA SIL-FIX - jest klejem cyjanoakrylowym o bardzo niskiej lepkoœci, 
który w po³¹czeniu z podk³adem klei trudnosklejalne materia³y. Zestaw 
MEGA SIL-FIX sk³ada siê z kleju i podk³adu, które nie powinny byæ ze 
sob¹ mieszane. MEGA SIL-FIX ma bardzo szybki czas wi¹zania.

Czas wstêpnego utwardzenia po³¹czeñ w temp. 20°C przy 
wilgotnoœci wzgl. powietrza 50% podczas klejenia: metali < 5 s., 
gumy < 4 s., tworzyw sztucznych < 2 s. 
Zu¿ycie: 1 kropla => 25 mm² 
Zawartoœæ: 20 g => 200 kropli 
Sk³adnik g³ówny: Modyfikowany etyl cyjanoakrylu. 
Postaæ: krystalicznie przeŸroczysta ciecz.
Lepkoœæ w 20°C, mPa. s (cP) wiskozymetr Brookfielda LVF 
wrzeciono 1 przy 30 obr./min: 20. 
Gruboœæ spoiny (nape³nienie): 0,1 mm. 
Temperatura zap³onu wg DIN 55213: >85°C. 
Ciê¿ar w³aœciwy w 20°C: 1,06 g/cm³. 
Przydatnoœæ do u¿ycia: 24 miesi¹ce (przechowywaæ w suchym, 
ch³odnym miejscu, chroniæ przed mrozem). 
Œrodki bezpieczeñstwa: podano w karcie charakterystyki.

Wszystkie ga³êzie przemys³u a zw³aszcza przemys³ spo¿ywczy i 
farmaceutyczny. Produkcja zabawek z tworzyw sztucznych. Ramy do 
zdjêæ i obrazów. Wentylacje. Elementy dekoracyjne w meblarstwie 
(polipropylen). Uchwyty i rêkojeœci elementów stalowych. 
Polipropylenowe r¹czki do narzêdzi z metalu. Klejenie poliuretanowych 
lin. Monta¿ czêœci poliuretanowych. £o¿yska z tworzyw w sprzêg³ach. 
Profile gumowe. Klejenie plastikowych kó³ zêbatych i rolek do metali lub 
tworzyw. Guma silikonowa. O-Ring (wszystkie rodzaje).
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