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MS Kleber 
 
 
 
 
Opis produktu:  
1-komponentowa masa klejąca na bazie MS-
Polimerów. Wulkanizuje się pod wpływem wilgoci w 
trwale elastyczny klej.  
 
Właściwości produktu : 
 

 Wodoszczelne klejenia 
 Bardzo duże obciążenie zrywające (20 kg/cm²) 
 Do stosowania w budownictwie, wewnątrz i na zewnątrz 
 Nie zawiera rozpuszczalników, halogenów, ftalanów i izocyjanianów 
 Bez zawartości silikonu 
 Odporny na UV 
 Bardzo dobra przyczepność do większości podłoży budowlanych 
 Nadaje sie do malowania 
 Może być stosowany na wilgotnych podłożach 
 Wodoodporny 
 Tłumi wibracje 
 Odporność termiczna –40°C bis +100°C 
 Niekorozyjny wobec metali 
 Bezwonny 

 
Obszary zastosowania:  
Do klejenia i mocowania szerokiej gamy materiałów w 
całym domu, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, np. 
szyldy, listwy przypodłogowe, płytki, stopnie, parapety 
i wiele innych. 
Klej MS nadaje się doskonale do klejenia nawet w 
trudnych warunkach, np. w łazience, z kamieniami 
naturalnymi (bez zanieczyszczeń krawędziowych) na 
dachu, a także na świeżym powietrzu. 
Dobra przyczepność do wielu podłoży w budowie, 
zwłaszcza szkła, powierzchni szkliwionych, blach (np. 
aluminium, miedzi, cynku), powierzchni 
emaliowanych, drewna, betonu, ceramiki, kamienia, 
tynku, płyt drewnianych i różnych tworzyw 
sztucznych. Bardzo niska przyczepność do czystego 
gipsu.    
Ogólnie, klej MS można bardzo dobrze powlekać 
syntetycznymi lakierami żywicznymi i impregnatami 
do drewna, farbami dyspersyjnymi i farbami 
rozpuszczalnikowymi. Jednak ich skład może 
wpływać na schnięcie masy. 
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Kolor: 
Biały 

 

Forma dostawy: 
 Zawartość Sztuki / Karton 

Kartusz 290ml 20 

 

Sposób użycia: 
Klejone powierzchnie muszą być czyste, wolne od 
kurzu i tłuszczu oraz trwałe i stabilne. Kurz, tłuszcz, 
olej oraz luźne cząstki muszą zostać usunięte.  
Należy sprawdzić, czy powłoka nakładana następnie 
na złącze jest wystarczająco elastyczna, aby móc 
trwale przenosić ruchy złącza.  
Przy wielu rodzajach stosowanych dzisiaj podłoży 
i/lub powłok, szczególnie w przypadku tworzyw 
sztucznych, zaleca się przeprowadzenie testu 
przyczepności. Podłoża zawierające tar i bitumiczne 
mogą powodować zmiany barwy w masie i pogarszać 
przyczepność. EPDM, PIB, PTFE, PP, PE i Gips nie 
nadają sie jako podłoża do klejenia. 

 

 

Ważne wskazania:  
Produkt nie podlega obowiązkowi oznakowania. 
Należy zachować takie same środki ostrożności, 
jak przy kontakcie z innymi materiałami chemii 
budowlanej. Chronić skórę i oczy. Chronić przed 
dziećmi.  
Więcej informacji na temat bezpieczeństwa i 
obchodzenia się z produktem znajduje się w 
karcie charakterystyki produktu i na etykiecie 
produktu. 
 

Utylizacja: 
Nie wyrzucać resztek do kanalizacji ani WC, lecz 
oddać do punktu utylizacji odpadów. Nie 
utylizować wraz z odpadami komunalnymi. Należy 
przestrzegać lokalnych przepisów.

 

 

Dane Techniczne: 
Cechy Norma Wartość 

Ciężar właściwy DIN 53217-T2 1,4 – 1,5 g/cm³ 

Twardość wg.Schore’a  A DIN 53505 ok. 60 

Czas schniecia otwartego  (Normalne 
warunki klimatyczne  23/50)  ok. 10 min. 

Utwardzenie (Normalne warunki 
klimatyczne  23/50)  2 mm/dzień 

Moduł przy wydłużeniu 100% DIN 52455-NWT-2-A1-100 ok. 1,1 N/mm² 

Elastyczność DIN 52455-NWT-2-A1 ok. 200% 

Obciążenie niszczące, grubość warstwy 
1mm  ok. 2 N/mm² 

Możliwość malowania  tak 

Odporność termiczna (utwardzony)  -40 do +100°C 

Temperatura aplikacji  +5 do + 40°C 

Przechowywanie (w suchym miejscu w 
temp. 10-25°C)  12 miesięcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informacje dodatkowe:  
Informacje zawarte w tej ulotce mają charakter informacyjny i nie nakładają na producenta obowiązku przejęcia 
odpowiedzialności. Podane wskazówki użycia powinny być dostosowane do konkretnych okoliczności. W celu 
sprawdzenia przydatności i możliwości zastosowania produktu, oraz by uniknąć błędów, za które nie ponosimy 
odpowiedzialności, należy przeprowadzić próby we własnym zakresie. 
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