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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 INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE

ZASTOSOWANIE ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

DANE TECHNICZNEDANE TECHNICZNEDANE TECHNICZNE

MEGASTICK - SZYBKA, MOCNA I TRWA£A NAPRAWAMEGA
Nie zawiera rozpuszczalników. Nie stwarza zagro¿enia po¿arowego. Trzy ró¿ne opcje zastosowania. Ekonomiczny i ³atwy w u¿yciu.
Odporny na dzia³anie wêglowodorów, ketonów, estrów, halonów, wodnych roztworów soli, rozcieñczonych kwasów i zasad. Nie 
wymaga u¿ycia narzêdzi, ³atwo odmierzyæ potrzebn¹ iloœæ produktu. Doskona³y produkt do ³¹czenia i napraw.

MEGASTICK METAL - ¿ywica o wysokiej 
przemys³owej wytrzyma³oœci, mo¿e byæ 
nawiercana i gwintowana, nie ulega korozji.

MEGASTICK METAL MEGASTICK HIGH TEMPERATURE - ¿ywica 
o wysokiej wytrzyma³oœci temperaturowej, 
mo¿e byæ nawiercana i gwintowana, nie 
ulega korozji.

MEGASTICK HIGH TEMPERATURE MEGASTICK AQUA - ¿ywica do 
uszczelniania i napraw powierzchni 
maj¹cych kontakt z wod¹.

MEGASTICK AQUA

Naprawa - stal/metal/kamieñ 
Odpornoœæ na temperaturê: 150°C.
Czas po jakim mo¿na u¿yæ naprawiany 
element: 1 godzina.
Nie zawiera rozpuszczalników.
Wysoka odpornoœæ chemiczna.
Czas pracy: 3 minuty.
Czas zastygania: 10 minut.
Œrodki bezpieczeñstwa: podano w karcie 
charakterystyki.
Sposób u¿ycia: informacje na etykiecie.

Naprawa - stal/metal/kamieñ 
Odpornoœæ na temperaturê: 150°C.
Czas po jakim mo¿na u¿yæ naprawiany 
element: 1 godzina.
Nie zawiera rozpuszczalników.
Wysoka odpornoœæ chemiczna.
Czas pracy: 3 minuty.
Czas zastygania: 10 minut.
Œrodki bezpieczeñstwa: podano w karcie 
charakterystyki.
Sposób u¿ycia: informacje na etykiecie.

Naprawa - stal/metal
Odpornoœæ na temperaturê: 280°C.
Czas po jakim mo¿na u¿yæ naprawiany 
element: 8 godzin.
Nie zawiera rozpuszczalników.
Wysoka odpornoœæ chemiczna.
Czas pracy: 15 minut.
Czas zastygania: 2 godziny.
Œrodki bezpieczeñstwa: podano w karcie 
charakterystyki.
Sposób u¿ycia: informacje na etykiecie.

Naprawa - stal/metal
Odpornoœæ na temperaturê: 280°C.
Czas po jakim mo¿na u¿yæ naprawiany 
element: 8 godzin.
Nie zawiera rozpuszczalników.
Wysoka odpornoœæ chemiczna.
Czas pracy: 15 minut.
Czas zastygania: 2 godziny.
Œrodki bezpieczeñstwa: podano w karcie 
charakterystyki.
Sposób u¿ycia: informacje na etykiecie.

Naprawa - metal/ w³ókno szklane.
Odpornoœæ na temperaturê: 150°C.
Czas po jakim mo¿na u¿yæ naprawiany 
element: 1 godzina.
Nie zawiera rozpuszczalników.
Dzia³a nawet w wilgotnej atmosferze.
Czas pracy: 15 minut.
Czas zastygania: 2 godziny.
Œrodki bezpieczeñstwa: podano w karcie 
charakterystyki.
Sposób u¿ycia: informacje na etykiecie.

Naprawa - metal/ w³ókno szklane.
Odpornoœæ na temperaturê: 150°C.
Czas po jakim mo¿na u¿yæ naprawiany 
element: 1 godzina.
Nie zawiera rozpuszczalników.
Dzia³a nawet w wilgotnej atmosferze.
Czas pracy: 15 minut.
Czas zastygania: 2 godziny.
Œrodki bezpieczeñstwa: podano w karcie 
charakterystyki.
Sposób u¿ycia: informacje na etykiecie.

Naprawa stali/metali/kamienia, nadwozi, 
elementów silnika, kszta³tek, form, 
odlewów, metalowych rur oraz zbiorników.

Naprawa stali/metali/kamienia, nadwozi, 
elementów silnika, kszta³tek, form, 
odlewów, metalowych rur oraz zbiorników.

Naprawa stali/metalu wystawionych na 
dzia³anie wysokich temperatur  - kad³ubów 
silnika, kolektorów wydechowych silnika, 
palników, zbiorników œciekowych 
naftowych oraz domowych boilerów

Naprawa stali/metalu wystawionych na 
dzia³anie wysokich temperatur  - kad³ubów 
silnika, kolektorów wydechowych silnika, 
palników, zbiorników œciekowych 
naftowych oraz domowych boilerów

Naprawa zbiorników wodnych, elementy i 
otwory z w³ókna szklanego, uszczelek, 
urz¹dzenia elektryczne, rury, zbiorniki 
paliwa, armatura i ogrzewacze 
przep³ywowe.

Naprawa zbiorników wodnych, elementy i 
otwory z w³ókna szklanego, uszczelek, 
urz¹dzenia elektryczne, rury, zbiorniki 
paliwa, armatura i ogrzewacze 
przep³ywowe.

Kod artyku³u             Nazwa                                                        Opakowanie      Rodzaj

MSM                           MEGASTICK METAL                                 50g                    Kleje, uszczelniacze

MSHT                         MEGASTICK HIGH TEMPERATURE        50g                    Kleje, uszczelniacze

MSA                           MEGASTICK AQUA                                   50g                    Kleje, uszczelniacze

Kod artyku³u             Nazwa                                                        Opakowanie      Rodzaj

MSM                           MEGASTICK METAL                                 50g                    Kleje, uszczelniacze

MSHT                         MEGASTICK HIGH TEMPERATURE        50g                    Kleje, uszczelniacze

MSA                           MEGASTICK AQUA                                   50g                    Kleje, uszczelniacze

MSM MSHT MSA
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