®

MSP-Allround
De universele lijm- en constructiekit met KOMO-certificering

MSP-Allround met KOMO keur is een sterke lijmkit voor vrijwel alle toepassingen op het gebied van verlijmingen en afdichtingen. De hoogwaardige, professionele kwaliteit voldoet aan ISO11600F-25HM en BRL 2803
en is door SKH (Stichting Keuring Hout) KOMO gecertificeerd.
MSP-Allround wordt ingezet voor bouwkundige en industriële toepassingen. MSP-Allround is gebaseerd op MS-Polymer en daarmee gebruiksvriendelijk want het bevat geen siliconen, oplosmiddel en isocyanaten.

KOMO®
certificaat
Nr. 33024

Unieke eigenschappen

■

Duurzame sterke hechting
Uitstekende verwerking
Snelle doorharding

■

Overschilderbaar/ook voor poedercoating

■

Voldoet aan ISO11600F-25HM en BRL2803

■
■

Toepassingen
■
■
■

Voor verlijming van metalen, kunststoffen, spiegels, glas en steen
Voor brugvoegen op galerijen
Versteknaden en overige verlijmingen in de gevelbouw

Het leveringsprogramma van Bloem Sealants is het resultaat van ruim 50 jaar productinnovatie. Professionele producten die langdurig
zekerheid bieden; of het nu gaat om afdichtingen, verlijmingen of brandpreventie. Ze voldoen aan de laatste ISO, NEN of EN-normen
met veelal certificaten van Kiwa, KOMO of Efectis. Onze adviseurs geven u praktische oplossingen voor duurzame afdichtingen en
verlijmingen. Uitgebreide productinformatie, monsters en veiligheidsbladen staan u vanzelfsprekend ter beschikking. Kiezen voor de
afdichtingsproducten van Bloem Sealants betekent kiezen voor ‘Sealants that work’! ...dicht, vast en veilig, tot in lengte van jaren.
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MSP-allround® KOMO-keur Universele lijm,- en constructiekit met KOMO-certificering
Product
MSP-Allround® is een sterke lijmkit op basis van MS-Polymeer. MSP-Allround®
voldoet aan kitklasse ISO11600F-25HM en BRL2803 met SKG KOMO Certificaat Nr. 33024.
Toepassingen
■ Voor verlijming en naadafdichting in de metaalindustie voor container-,
carrosserie-, koelcellen-, scheeps-, en botenbouw.
■ In de apparatenbouw, kunststoftechniek, klimaat- en isoleertechniek.
■ Hoekverbindingen van metalen ramen.
■ Montage van spiegels, schroten, plinten, marmer, graniet, kunststoffen,
w.o. polystyrol, HPL-, gevel- en decoratie-panelen, beletteringen, enz.
■ Veiligheidsbeglazingen.
■ Alg.: constructies met DTV tot 25%.

Modulus 100% (ISO 8339):
Rek tot breuk:
Volumeverandering (ISO10563):
Duurzaam toelaatbare vervorming:
Organische oplosmiddelen:

1,4 N/mm
790%
2%
25% (rek/druk)
0,00% VOC/EG

Kleuren
MSP-Alround TRANSPARANT: cristalhelder.
MSP-Allround KOMO-Keur: wit, grijs, zwart.

Specifieke kenmerken
■ Zonder isocyanaten, siliconen en oplosmiddel
■ Hechting op vochtige ondergronden.
■ Voor sterke verbindingen.
■ Kortstondig tot 200˚C belastbaar.
■ Werkt niet corrosief op metalen.
■ Breed hechtspectrum.
■ Overschilderbaar.
■ Weerbestendig. 		
■ Stug-flexibel en schuurbaar.
Verwerkingsadvies
Hechting zonder primer op vele bouwmaterialen zoals metalen, glas, steen,
diverse kunststoffen en behandeld hout. Ondergronden dienen schoon,
vetvrij, draagkrachtig en verdraagzaam te zijn.Beplatingen en spiegels dienen
ventilerend verlijmd te worden waarbij verticale rillen op de ondergrond naast
elkaar opgebracht worden. Alkalische ondergronden bij verlijming van spiegels
dienen volledig droog te zijn. Dubbelzijdig klevend spatietape van min. 2mm.
dikte gebruiken als afstandhouder en ondersteuning voor de eerste 24 uur.
Ontvet indien nodig de hechtvlakken met BS-Cleaner met een schone doek.
Laat de cleaner na het ontvetten verdampen. Ontvette plaatsen niet meer
aanraken. Poreuze ondergronden vooraf met primer P83 voorbehandelen. Op
onbekende ondergronden eerst hechtproeven nemen, advies inwinnen en/of
primerlijst raadplegen.
Overschilderbaarheid
Bencoflex® MSP-Allround is overschilderbaar met watergedragen verfsystemen. Alkydharsverven kunnen een vertraagde droging vertonen. Vooraf testen
wordt aanbevolen.
Technische eigenschappen (23˚C / 60%RV)
Verwerkingstemperatuur:
+5 tot 40˚C
Temperatuur bestendigheid:
-40 tot 100˚C
Huidvorming:
10 min.
Doorharding / 24 uur:
2 mm.
Hardheid DIN 53505:
40˚ Shore-A
Soortelijk gewicht:
1,5 g/ml.

Verpakking
Kokers à 290 ml. Worsten à 600 ml.
Omgang met het product
Verspuiten met hand-, accu- of luchtdrukspuit. Met voegspijker bevochtigd
met een oplossing van BS-Voegenglad in water, afwerken. Gereedschap en
vlekken zijn met BS-Cleaner te reinigen. Verrubberde kit moet mechanisch
verwijderd worden.
Opslag en houdbaarheid 		
Koel en droog bewaren (5˚C< 25˚C). Houdbaar
tenminste 18 maanden in originele verpakking. ‘Best before’ datum is op de
verpakking aangegeven.
Veiligheidsmaatregelen
Algemeen: langdurig contact met de huid voorkomen. Direct contact met
levens- en genotmiddelen vermijden tot de kit verrubberd is. Buiten bereik
van kinderen bewaren. Na contact met ogen met veel water spoelen en arts
raadplegen. Bij doelmatige toepassing is het verubberde product zonder risico.
Zie betreffend veiligheidsblad (MSDS) voor overige informatie.
Vervoersclassificatie
Geen speciale maatregelen noodzakelijk

Gegevens uit dit factsheet zijn volgens de laatste stand der techniek en kennis opgesteld. Op volledigheid wordt geen aanspraak gemaakt. Bloem Sealants bv behoudt zich het recht voor productgegevens te wijzigen in het kader van technische vooruitgang en ontwikkeling. Daar toepassingen en omstandigheden buiten onze beoordeling vallen, zijn eigen beproevingen doorslaggevend.
Op grond van onderliggend factsheet kan daarom geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard. Wijzigingen voorbehouden.
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