
 

Uyar : BOST K sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nas l kullan laca na ili kin öneriler d nda ve/veya hatal  kullan lmas  
durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için i lem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullan m olas klar n çoklu u ve ürünlerin kontrolümüz 
alt nda olmayan depolama ve i lem ko ullar  nedeniyle mümkün de ildir. Gerekli hallerde kullan  kendi testlerini yapmal r. Yerel düzenlemeler 
nedeniyle ürün performanslar  ülkeden ülkeye farkl klar gösterebilir. bu teknik bülten, yenisi olu turulana kadar geçerlidir. Yenisinin yay nlanmas yla 
bundan önceki teknik bültenlerin geçerlili i sona erer. BOST K teknolojik geli meler do rultusunda ürünlerde de iklik yapma hakk  sakl  tutar. 
Ürünlerin güvenli iyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) ba vurulmal r. 
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MSP SuperTrans 
 

effaf Hibrid Yap  
 
Ürün Tan : 
Bostik MSP SuperTrans; havadaki nem ile sertle erek hava ko ullar na ve kimyasallara kar  dayan  olan, 
çözücü içermeyen, silan modifiye polimer esasl , effaf renkli, elastik montaj yap r. 
 
Kullan ld  Yerler: 
 Ço u malzemeye çok iyi yap r ve elastiktir. 
 Hem iç hem de d  mekânlarda, 
 Montaj yerlerinde, 
 Ah ap, metal gibi yap rmalarda, 

Dikkat: Do alta  ve sentetik ta  uygulamalar nda kullan ma elveri li de ildir. 
 
Özellikler: 
 Solvent, silikon ve PCB içermez. 
 Kokusuz. 
 Kal  olarak elastiktir. 
 Astar gerektirmez. (Numune uygulamas  gerekir) 

effaft r. 
 
Teknik Veriler: 

Renk Transparan 
Baz Modifiye silan polimer 
Sertle tirme sistemi Hava nemi arac yla 
Konum durumu (DIN 52454-ST-U-26-23) Sa lam konumda < 2 mm 
Püskürtme miktar  (DIN 52456-6 mm) > 100 gr / dakika 
Yo unluk (DIN 52451-6 mm) 1,1 gr / cm3 
Kabuk olu um süresi (+23°C / %50 r.F.) ~ 15 dakika 
Tam kürlenme zaman  (+23°C / %50 r.F.) ~ 3 mm / 24 saat 
Hacim kayb  (DIN 52451-PY) <  - %3 
Çekme dayan  (2 mm Film) ~ 3,5 N / mm2 
Kesme mukavemeti  ~ 3 N / mm2 
Kopmada uzama (2 mm Film) > %500 
Shore A sertli i  (DIN 53505, 4 hafta 23°C / %50 r.F.) ~ 45 
Max. hareket kapasitesi (Derz geni li ine ba ) %15 
Is  Dayan  - 40°C ile + 80°C aras  
Çal ma s cakl  + 5°C + 40°C aras  

 
Teknik bilgiler + 23°C hava s cakl na ve 50% rölatif hava nemi oran na göre elde edilen yakla k verilerdir. 
  
Uygulama Öncesi Haz rl k: 
 Yüzey temiz, sa lam, güçlü ve mümkün oldu unca tozdan ar nd lm  ve kuru olmal r. 
 Yüzey hafifçe nemli olabilir ama yeterince temiz ve dayan kl  olmal r.  
 Poroz (gözenekli) yüzeyler için Primer (astar) gerekir. 
 Uygulama öncesinde farkl  tip yüzeylerde ön uyumluluk testi yap lmas  tavsiye edilir. 
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Uygulama: 
 Kartu  kullan lmadan önce a  kesilip, plastik uç tak r.  
 Ucun a  uygulama yüzeyin geni li ine göre kesilip, kartu   tabancaya tak r. 
 Yap rma durumlar nda SuperTrans’  noktasal ve erit eklinde yap lacak yüzeye uygulay z. Malzemeleri 

mümkün oldu unca çabuk, 15 dakika içinde (s cakl a ve neme ba  olarak) birle tirin. Malzemelerin istedi iniz 
ekilde temas etti inden emin olduktan sonra, bast n. Yap ma noktas  yakla k 24 saat sonra yük ta yabilir. 

 Aç lm  ambalajlar mümkün oldu unca çabuk tüketilmelidir. 
 Bitümlü veya ya  içeren zemin ve ürünler uyumsuzluk gösterir. 

Uygulama Sonras  Temizlik: 
 Bula an yerler ve kullan lan aletler, 10 dk içinde sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir.  
 Kürlenme tamamland ktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir. 

 
Ambalaj: 
310 gr plastik kartu  / kolide 25 adet.  
 
Depolama:  
 Suya, dona ve a r hava artlar na kar  korunmal r. 
 Ah ap paletler üzerinde, +5°C ile +25°C aras ndaki serin, kuru ve nemden ar nd lm  ortamda muhafaza 

edilmelidir. 
 Ambalaj  aç lm  ürünler derhal tüketilmelidir. 
 Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir. 
 Yukar da belirtilmi  olan muhafaza ko ullar na uyulmas  kayd yla depolama ömrü maksimum 12 ayd r. 

 
Güvenlik Önlemleri: 
Genel in aat yap m kurallar  ve güvenlik önlemleri gere ince, uygulama esnas nda, Genel Hususlarda tan ml  
Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallar na dikkat edilmelidir. 
 


