
MS Steel HS 

Lepila in lepilno tesnilne mase

Lepilno tesnilna masa na osnovi MSP (modificiranega polimera na osnovi silana), ki se posuši in 
ustvari svetleč jeklen/aluminijast videz.

Koda:  MS Steel HS 86066 
Oznaka: MSSHS 

Lastnosti in prednosti

• Izredno sijoč videz, svetlo srebrne barve; odlična za uporabo na nerjavečem jeklu in aluminiju. Se
odlično barvno ujema

• Ne vsebuje izocianatov in PVC – varno za uporabnika
• Oprijem lepila se lahko poveča z uporabo prajmerja
• Odlična odpornost na UV žarke in staranje
• Ostane prožna tudi ko se posuši – se ne skrči, ne poči in ne strdi
• Nevtralen vonj – uporabniku prijazna
• Pri sušenju ne tvori mehurčkov, končen videz je gladka površina

Uporaba 

MS Steel HS je edinstvena lepilno tesnilna masa, 
ki temelji na tehnologiji MS polimerov. Izdelek 
zagotavlja visoko raven učinkovitosti, hkrati pa 
ohranja prednosti varne uporabe.

MS Steel HS lepilno tesnila masa je 
idealna za lepljenje različnih fleksibilnih
površin.
MS Steel HS se lahko uporablja tudi za tesnjenje 
spojev z majhno sposobnostjo premikanja. 
Idealna je za uporabo na nerjavečem jeklu in 
aluminiju (npr. kuhinje, laboratoriji, oglaševalni 
panoji, kovinski okvirji itd.). 

Ni primerna za uporabo na naravnem in 
umetnem kamnu.

Navodila za uporabo

Površine, ki jih je potrebno zlepiti, morajo biti trdne, 
čiste, brez maščob in brez prahu (uporabite čistilo za 
površine KENT Surface Cleaner ali Acrysol). Površina 
lepljenja je lahko nekoliko vlažna. Vse površine morajo 
biti združljive z MS Steel HS v skladu z DIN 52452, 
razdelek 1; t.j. ne smejo vsebovati niti bitumna niti 
katrana. V primeru lepljenja plastike je potrebno v 
vsakem posameznem primeru preizkusiti oprijem in 
združljivost materialov. Pri uporabi MS Steel HS na 
premazanih površinah je potrebno preizkusiti združljivost 
materialov. Na primer, pri nanosu na akrilni premaz, 
lahko pride do zmanjšanja oprijema.
MS Steel HS nima oprijema na poliolefine (npr. PE, PP), 
poli-halogen-olefine (npr. Teflon ™) in podobne plastike.



Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Pravila in pogoji
Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber 
House, ShowgroundRoad, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo).Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena 
licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko 
spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik 
blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli 
napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih 
predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo 
(vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Tehnične informacije

86066 Koda: 
Naziv:
Osnovni material: 
Oblika: 
Barva: 

MS Steel HS 
Modificiran silan polimer  
Gladka, homogena pasta 
Srebrna 

Metoda utrjevanja: Vlaga 

Hitrost sušenja :     cca 3 mm / 24 ur 

Specifična teža:      cca 1.1 g/cm³ (DIN 5245 - PY) 

Čas formiranja skorje: 12 minut (23°C/ 50%RH) 

Trdota Shore A:  40 (DIN53505, 4 tedni 23°C/50% RH) 

Sprememba volumna: <3% 
Natezna trdnost: cca 2.5 N/mm² (DIN53504/ISO37) 

Raztezek pri pretrganju: 400% (DIN53504/ISO37) 

Strižna trdnost: cca 1,8 N/mm² (DIN53283) 

Odprti čas: cca 40 minut

UV in vremenska odpornost:  Dobra

Temperaturna odpornost: -40°C do + 100°C 

Temperatura nanosa:     + 5°C do + 40°C 
0 VOC: 

Informacije o nevarnosti: 
Rok uporabe:
Pakiranje:
Tarifna številka:

Ni nevarno
12 mesecev
290 ml kartuša
3214 1010 

Registrska številka NSF:  V pridobivanju 
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