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BRIK-CEN MS AQUA 
rugalmas tömítő ragasztó 
 
 
LEÍRÁS: 
Új generációs fehér színű MS polimer rugalmas tömítőanyag, 
mely nedves felületeken  is jó tapadási képességgel bír. 
Oldószerektől, szilikonoktól és izocianátoktól mentes, 
vízálló. Nagy mechanikai teljesítményű termék, gyors 
bőrképződés és végső száradás.  
Speciálisan úszómedencékhez.  
 
TULAJDONSÁGOK: 

- alkalmazási hőmérséklet + 5 ° C és +40 ° C között 
- hőállóság -40 ° C és +90 ° C között 
- kiváló minőségű 
- ellenáll az időjárásnak 
- nagy az ellenállóképessége az UV sugárzással 

szemben 
- enyhe szaga van 
- nem zsugorodik össze 
- nem sárgul be az idő múlásával 
- belső / külső felületre  
- állandó rugalmasság 
- festhető 
- oldószer mentes 
- izocianátoktól mentes 

 
Rugalmas ragasztás és/vagy tömítés medencékben:  

- hagyományos beton, vinil bélés, üvegszálas, poliészter és föld feletti 
medencékhez.  

- Csempék, úszómedence csempe, mozaik kerámia, díszítő elemek, tömítések, 
bemenetek és minden repedés ragasztására és lezárására szolgál. 

 
Ez a termék kiválóan tapad a betonra, a téglára, a fára, a természetes vagy mesterséges 
kőre, kerámiára, üvegre, fémekre - alumíniumra, vasra, cinkre, horganyzott fémekre stb., 
a legtöbb műanyagra, hőre lágyuló műanyagra (kivéve a polietilén vagy teflon). 
Vízben is alkalmazható. Ellenáll a klóros és a sós víznek. 
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Ha a tömítőanyagot festeni vagy lakkozni kell, azt javasoljuk, hogy kb. 8 perccel a 
ragasztás után végezze el. Ajánlatos olyan festékréteget alkalmazni, amelynek 
vastagsága elég ahhoz, hogy a tömítőanyagot lefedje, így kiegyenlíthető. Használható a 
festő kabinok közelében, mivel nem szennyezi őket. Előnyösen elegendő rugalmasságú 
festéket használnunk. Javasoljuk, hogy végezzen próbát a végső felhasználás előtt a 
használandó festékekkel. 
 
Ellenáll az időnek, az időjárásnak, a hőmérsékletnek és az ózonnak. Jó teljesítmény a 
vegyi anyagokkal szemben. 
 
TECHNIKAI JELLEMZŐK: 

Jellemzők Módszer Egység Érték 

Súly  g/ml 1,54 

Megjelenés   Tizotróp paszta 

Szilárd anyag 2 óra 120°C % 99,5 

Alkalmazási hőmérséklet   +5-től 40 -ig 

Száradási idő  perc 8 - 20 

Keményedési idő  mm/nap 3- 20ºC 

Rugalmassági modul 100% DIN 53504 N/mm2 1,46 

Erősség DIN 53504 N/mm2 3.20 

Nyúlás DIN 53504 % 375 

Keménység DIN 53504 SHORE A 65 

Hőfok ellenállás  °C -40 tól 90°C -ig 

 
ALKALMAZÁSA: 
A felületet, amelyre a terméket alkalmazzuk, szilárdnak és teljesen tisztának kell lennie. 
Nedves felületeken alkalmazható. 

Tömítés: Alkalmazzunk egy tömítőpisztolyt, amely folyamatos adagolást biztosít. 
Kerülje a buborékok képződését. Ezután simítsa le a lehúzó használatával. 
Ragasztás: Kötőelemeket vagy pontokat kell alkalmazni, az aljzat méretétől 
függően, az egyik összekapcsolandó felületen. 
Hozzávetőleges teljesítmény: 1 db 2 m2-es felület.  
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KÉMIAI ELLENÁLLÁS: 
Erős ellenálló képességgel rendelkezik  

- a klórozott és sós vízzel,  
- az alifás oldószerekkel,  
- a híg szervetlen savakkal, lúgokkal,  
- az olajokkal és  
- a zsírokkal szemben. 
 

Alacsony az ellenálló képessége 
- az aromás oldószerek,  
- a koncentrált savak és  
- a klórozott szénhidrogének szemben. 
 
KISZERELÉS:  125 ml tubus.  
SZÍN: fehér 
SZAVATOSSÁG, TÁROLÁS: a gyártás dátumától számított 18 hónap. 
Száraz helyen, 5 ° C és 35 ° C közötti hőmérsékleten tárolandó.  
 
Figyelmeztetés: 
Kétség esetén javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot műszaki részlegünkkel, amely a 
legmegfelelőbb ragasztót javasolja az Ön céljaira, vagy elvégzi az alkalmazáshoz 
szükséges vizsgálatot.  
Az itt szereplő információk, ajánlások vagy tanácsok jóhiszeműen vannak megadva, a 
beszállító semmilyen garanciát vagy garanciát nem vállal, kifejezetten vagy 
hallgatólagosan, hogy az itt leírt eredményeket a végfelhasználási körülmények között, 
vagy bármilyen formatervezési minta beszállítói anyagokat, termékeket, 
szolgáltatásokat, ajánlásokat vagy tanácsokat.  
Ebben a dokumentumban vagy bármely más dokumentumban semmi sem módosul, 
nem változtathatja meg, nem helyettesítheti vagy működtetheti a szállító szokásos 
értékesítési feltételeinek bármelyike alóli mentességet. 
 

 
 
 


