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 2750 MSP 

 MS полимер еластично хибридно лепило 
 
 
Описание на продукта: 
Bostik 2750 MSP е MS полимер-базирано, едно-компонентно хибридно еластично лепило, което 
може да се приложи за много цели. Подходящо е за боядисване, съгласно DIN 52452 (Немски 
строителни норми / Глава 4). Боите трябва да се тетват за покритие преди употреба. 
 
Области на приложение: 
-  За вътрешно и външно приложение; 
-  На стените и подовете; 
- Подходящ за използване при еластично залепване на различни материали в интериора и 
екстериора, особено за дървени и метални материали; 
-  Висока адхезия към гранит, мрамор и фасадни плочки; 
-  Отлична връзка на первази към горните повърхности; 
-  Фиксира към панели, рамки за врати и различни EPS-продукти. 
 
Свойства: 
-  Водоустойчив; става еластично с влажност на въздуха; 
-  Без разтворители и без мирис; 
-  Може да се боядисва; 
-  Не образува мехурчета; 
-  Леко свиване; 
-  Еластично и с много добра адхезия; 
-  Не съдържа разтворители, силикон или изоцианати; 
-  Устойчив на вода; 
-  Без необходимост от грунд (необходима е проба преди приложение върху порьозни маериали) 
-  Със сертификат за съответствие за транспорта на хранителни продукти и може да се използва в 
хранително-вкусовата промишленост и преработвателните предприятия. 
 
Технически данни: 

Цвят Бял, черен 

Тип база MS polymer 

Втвърдяване От влажността във въздуха 

State of Condition (DIN 52454-ST-U-26-23) Intact condition < 2 mm 

Екструзия (DIN 52456-6 mm) > 100 гр/мин 

Плътност (DIN 52451-PY) 1,5 гр/cм3 

Време за обрзуване на коричка (+23°C / 50% r.F.) ~ 30 мин 

Скорост на съхнене (+23°C / 50% r.F.) ~ 3 мм / 24 часа 

Загуба на обем (DIN 52451-PY) < - 3% 

Якост на опън (2 мм филм) ~ 2,5 N / mm2 

Удължение @ скъсване (2 mm филм) > 500 % 

Твърдост по Шор А (53,505, 4 седмици 23°С / 50% rF) ~ 55 

Еластичност за възстановяване (DIN EN 27389-B-200) 70% 

Коефицент на разширение (зависимо от ширина на фугата) 105 % 

Температура на околната среда при приложение между +5°C и +40°C 

Устойчивост на топлина между -40°C и +80°C 

 
Технически данни са приблизително предвидени за температура от + 20 ° С и относителна влажност от 50%. 
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Подготовка на основата : 

-  При употреба по гладки повърхности като метали и твърдо PVC не е нужен грунд- например при 
стъкло, поцинкована стоманена ламарина, анодизиран алуминий, твърд PVC, полистирол и 
поликарбонат. 

- При порести и абсорбиращи повърхности като бетон, гипс, цимент и при някои метали и 
пластмаси е препоръчително да използвате грунд Bostik 5075 за подобряване на адхезията. 

-  Повърхностите за нанасяне трябва да бъдат чисти, сухи и без прах.  
-  Всички материали трябва да се съобразят с Bostik 2750 MS и DIN 52452. Например, битумни и 

мазни продукти не отговарят на изискванията.  
-  Съвместимостта с пластмасови и акрилни материали трябва да се тества, тъй като е възможно 

загуба на сцепление при миграция на пластификаторите;.  
- Съвместимостта на покритите приложения (например, хидрофобни фасади) трябва да бъде 

предварително тествана. 
 
Приложение: 
-  Върхът на пълнителя се изрязва по ширината на повърхността ,  капачката(човката) се фиксира 

към пълнителя чрез навиване.  
-  Пакетът (салама) се отрязва от единия край и се фиксира заедно с човката в подходящ пистолет.  

Гайката на капачката се завива към цилиндъра на пистолета.  
-  Фугите се запълват без прекъсване и без пропуски по време на нанасянето.  
-  Повърхността на Bostik 2750 приложен във фуги или връзки трябва да бъде изравнена с влажна 

шпатула или с ръка веднага.  
-  Ограничителната лента (тиксо) трябва да бъде премахната веднага след това.  
-  Отворени пакети (салами) трябва да се употребят възможно най-бързо.  
 

Почистване след прилагането: 
-  Най-замърсените участъци и използваните инструменти трябва да се почистват с минерален 
терпентин или алкохол в рамките на 10 минути.  

-  Почиства се само механично след изсъхване. 
 
Покритие: 
Разхода  варира в съответствие с приложението. 
 
Опаковка: 
 290 мл пластмасов флакон(картуш) / 12 бр в една кутия 
 600 мл салам / 12 бр в една кутия 
 
Съхранение: 
-  Трябва да бъда защитен от вода, замръзване и нежелани въздушни условия. 
-  Трябва да се съхранява на сухо и хладно върху дървени палети между +10°C и + 25°C. 
-  Отворените продукти трябва да се консумират веднага. 
-  Максимум 8 кутии са подредени една върху друга. 
-  Срокът на годност е 9 месеца за салами и 12 месеца за картуш при посочените по-горе условия 
за съхранение. 
 
Информация за безопасност и здраве. 
Инструкциите за безопасност и здраве, мерките за оказване на първа помощ и инструкции за 
обезвреждане при разливи ще откриете в  отделен „Информационен лист за безопасност“. 
 
 


