
Quick Seal 
Visoko kakovostna lepilno tesnilna masa, proizvedena na osnovi MS polimerov (Silyl Modified 
Polymer). Po sušenju se lahko prebarva. 

Koda Naziv Oznaka Pakiranje 

34501 Quick Seal White QSW 
83405 Quick Seal White QSWS 
34502 Quick Seal Grey QSG 
34503 Quick Seal Black QSB 

290 ml kartuša z nastavkom
600 ml folija z nastavkom
290 ml kartuša z nastavkom 
290 ml kartuša z nastavkom

86395 Quick Seal White QSW-PP 200 ml kartuša pod pritiskom, z nastavkom 

Lastnosti in prednosti

• Ne vsebuje topil - posušen nanos lahko prebarvate
• Ne vsebuje izocianatov - popolnoma varna za uporabnika

in okolje
• Kakovostno tesnilo - se ne sesede
• Popolnoma fleksibilna - se ne bo skrčila, razpokala, strdila
• Enostaven nanos - kakovosten končni rezultat
• Možnost suhe/mokre aplikacije - prihrani čas

Uporaba

Okolju prijazna lepilno tesnilna masa. Lepilno tesnilna masa KENT Quick Seal ima zelo dobro odpornost 
na UV žarke in staranje. 
Uporablja se lahko na barvani in surovi kovini, pocinkani površini, aluminiju, lesu in večin plastičnih mas 
brez uporabe prajmerja.
V avtomobilski industriji se lahko uporablja za lepljenje in tesnjenje vratnih oblog, strehe in pokrova 
motorja,  blatnikov, prtljažnika, sprednje in zadnje plošče ter raznih priključkov. Quick Seal se lahko 
uporablja tudi za pritrjevanje raznih delov.
Lepilno tesnilna masa KENT Quick Seal med seboj poveže površine, kot so: kovina, steklo, les, večina 
plastičnih mas, pleksi steklo, guma, keramika, beton, opeka in polistiren. 

Navodila za uporabo 

1. Površino lepljenja očistite z čistilom KENT Acrysol ali Soft Surface Cleaner.
2. Ko se površina posuši, nanesite lepilno tesnilno maso KENT Quick Seal na želeno mesto.
3. Po potrebi prebarvajte, ko se lepilno tesnilna masa začne sušiti.
4. Za dosego optimalnih rezultatov, površino prebarvajte v 4 urah.



Tehnične informacije

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 vpovezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. 
Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vsepredhodno 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, IvančnaGorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo 
točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije inprimernost 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 kakršnegakolizanašanja 
na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Sušenje na osnovi vlageMehanizem utrjevanja: 

Specifična teža:

Čas formiranja skorje: 

Odprti čas: 

Popolno sušenje: 

1.4 g/ml 

10 min (200C / 50%RH) 

15 min (200C / 50%RH) 

24 ur 

Hitrost sušenja 24 ur:        3 mm (200C / 50%RH) 

Trdota Shore A: 

Sprememba volumna: 

Temp. nanosa: 

Temp. odpornost : 

55 (DIN 53505) 

<3% (DIN 52451) 

+50C do +35oC 

-400C do +1200C  

(Največ 1800C za 0.5 ur) 

300 Pa (Physical rheometer MC100) 

1.7 MPa (DIN 53504 / ISO 37) 

2.6 MPa (DIN 53504 / ISO 37) 

250% (DIN 53504 / ISO 37) 

2.5 MPa (DIN 53283 / ASTM D1002) 

Začetna trdnost:

Natezna trdnost (100%):  

Natezna trdnost (pri prelomu):  

Raztezek pri pretrgu:

Strižna napetost:

Odpornost na trganje: 16 N/mm (DIN 53515 / ISO 34) 

Osnova: 

Oblika: 

Barva: 

Rok uporabe: 

Tarifna številka: 

VOC:  

Lepilno tesnilna masa na osnovi MS polimera 

Gladka pasta

Različna

18 mesecev – kartuša

12 mesecev – folija / kartuša pod pritiskom 

3214 10 10 

0 g/l 
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