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Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních 
testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší 
kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou 
aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním. 
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TECHNICKÝ LIST 

MS Fixer 

Jednosložkový, pružný polymerový tmel a lepidlo 

 

Popis 
MS Fixer je 1 složkové lepidlo a tmel  na bázi MS polymeru. MS Fixer se 
vytvrdí do pružné sloučeniny s velmi dobrou přilnavostí k většině stavebních 
materiálů.  

 

Výhody 

 velmi dobrá přilnavost k většině konstrukčních materiálů 

 může být aplikován na nerovné a vlhké povrchy 

 vytvrdí do pružné gumové sloučeniny 

 odolává během tvrdnutí vlhkým podmínkám  

 dobrá celková chemická odolnost 

 bez rozpouštědla 

 jednoduchý na aplikaci pomocí standardní aplikační pistole 

 dobrá UV odolnost 
 

Typické 
aplikace 

 aplikace ColFlex 

 utěsňování okrajů Colflex membrány 

 lepení bentonitových pásků 

 lepení hydrofilních pásků Swellseal 3V/8V 

 utěsňování spár mezi zdmi a deskami 

 utěsňování spár mezi deskami 

 lepidlo pro ocel a dřevo 
 

Aplikace 

Příprava podkladu 
Pomocí pevného kartáčování odstraňte prach, nečistotu, oleje, mastnoty a 

volných částic. Odstraňte všechnu volnou stojací vodu. Ačkoliv MS Fixer 

může být použit na vlhké povrchy, nesmí přijít do styku s tekoucí vodou. 

Vložte „salám“ do prázdné tuby aplikační pistole a uřízněte 1 cm z  vrchu 

salámu. Uzavřete tubu a nainstalujte aplikační nástavec. Uřízněte nástavec 

diagonálně ve vhodném místě. Optimální průměr nástavce je 10 mm. 

Po aplikaci MS Fixeru je lepidlo případně rozetřeno na povrchu pomocí 

zubové stěrky.  

Pro aplikaci ColFlex membrán by měla být aplikační tloušťka lepidla 1,5 mm. 

Všechny materiály a zařízení může být vyčištěno pomocí rozpouštědla 
MEK, před tím než lepidlo uschlo. Vytvrzený MS Fixer je potřeba odstranit 
mechanicky. 

 

Vzhled 
MS Fixer je šedá,bílá,transparetnmí pasta, která se vytvrdí do pružné 
sloučeniny. 
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MS Fixer 

Jednosložkový, pružný polymerový tmel a lepidlo 

 

 

 

 

Čištění a 
údržba 

Míchací a aplikační nástroje musí být ihned omyty čistou vodou. Zatvrdlý 
materiál odstraníte mechanicky. 

 

Skladování 
MS Fixer musí být skladován v suchu. Teplota skladování se musí pohybovat 

mezi 5 - 30ºC. Záruční doba: 9 měsíců 

 

Ochrana 
zdraví 

MS Fixer obsahuje amonisilan. Vždy používejte rukavice a ochranné brýle. 
V případě zasažení očí je vypláchněte proudem čisté vody a vyhledejte 
lékaře. 
Pro více informací čtěte bezpečnostní list výrobku. 

 

Kontakt 
Sanax chemical construction s.r.o. 
Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín 
www.sanax.cz 

 

Technické 
informace 

Vlastnost  Hodnota Norma 

Hustota  1,5-1,8 kg/dm3 DIN 52451-PY 

Tvoření tvrdé vrstvy/krusty* +/- 30 min  

Tvrdnutí* 3 mm/24 hod  

Změna objemu < - 3% DIN 52451-PY 

Pevnost v tahu 

(100% prodloužení) 
0,9 N/mm2 DIN 52455 NWT-1-A2-100 

Tvrdost Stupnice A Cca 40  

Regenerace/Obnova > 70% DIN EN 53505 

Maximální pohyb 
15% (v závislosti na 

původní šířce) 
DIN EN 27389-B-200 

Pokles < 2 mm  

Teplotní odolnost -40 ºC do 80 ºC DIN 52454-ST-U 26-23 

Aplikační teplota  5 ºC do 40 ºC  

Rychlost kartuše > 100g/min DIN 52456-6 mm 

* měřeno při 23 °C a 50% relativní vlhkosti 

Spotřeba 

Orientační spotřeba:  650-750 g/m2/mm 

    75 g/m spáry (ColFlex šířky 100 mm) 

Musí být určena aplikační firmou a závisí na nerovnosti povrchu. 

Balení 
Šedý,bílý:       400 ml salámy a 600 ml salámy 
Transparetní : 290 ml kartuš 

http://www.sanax.cz/

