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Productomschrijving
Zettex MS 25 Ultraseal is een MS Polymeer afidchtingskit die toegepast kan worden op vrijwel iedere
ondergrond. Zettex MS 25 Ultraseal kan gebruikt worden voor het afdichten van de meest voorkomende voegen.
Zettex MS 25 Ultraseal is overschilderbaar met de meest voorkomende watergedragen verfsystemen.
Drogingsvertraging kan soms optreden. Testen vooraf is aanbevolen. Zettex MS 25 Ultraseal is tevens geschikt
als afdichting in chemische omgeving en in natte ruimten.
Materiaal
MS Polymeren
Voordelen
• Duurzaam elastisch blijvend.
• Hoge absorptie van akoestische vibraties.
• Snel uithardend, 3 mm per 24 uur.
• Krimp vrij.
• Hoge mechanische weerstand.
• Schimmel en bacterie bestendig.
• Geen randzone vervuiling bij marmer en natuursteen.
• Isocyanaat-, oplosmiddel- en siliconenvrij.
• Overschilderbaar met de meeste watergedragen verfsystemen.
Toepassingen
Voor het afdichten van alle soorten voegwerk langs kozijnen, stucwerk, beglazing, gevels en vloeren. De te
bewerken ondergrond dient schoon, vet- en stofvrij te zijn. Hiervoor kunt u de ondergrond ontvetten met Zettex
Profi Cleaner. Poreuze ondergronden kunnen worden voor behandeld met de Zettex Primer Z-05. Na het
aanbrengen van de MS 25 kan deze voor een perfect resultaat worden afgewerkt met de Zettex Easy Finish. Er
wordt daarnaast geadviseerd om voor optimaal resultaat, binnen een aantal dagen na het aanbrengen te
overschilderen. De verdraagzaamheid met de verf dient vooraf goed getest te worden.
Leveringsvormen
• Koker 290 ml
• Worst 600 ml
Kleur
Wit, grijs, 9001, antraciet 7016, bruin en zwart. Andere kleuren op aanvraag leverbaar.
Veiligheidsaanbevelingen
Lees voor gebruik altijd eerst de veiligheidsinformatie.
Houdbaarheid
18 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Bewaren bij temperaturen tussen de 5°C en 25°C.
Certificaten
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Eigenschappen

Specificaties

Hardheid

29 Shore A

Doorharding

3 mm per 24 uur

Verwerkingstemperatuur

+5°C tot +40°C

Rek tot breuk

350%

Viscositeit

500m/pa per second

Dichtheid g/ml

1,45

Temperatuurbestendigheid

-40°C tot +90°C

Treksterkte

1,3 n/mm²
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