
MSR BC
Tuotekuvaus
Simson MSR Bedding Compound-alusmassa
on SMP-pohjainen joustava, nopeasti
kovettuva,
yksikomponenttiliima/tiivistysaine.
Ei sisällä liuotinaineita eikä isosyanaatteja.
Erittäin hyvä UV-säteilyn vastustuskyky ja
vanhenemisominaisuudet; kestää pitkään
altistumista makealle ja suolaiselle vedelle.
Yleisesti hyvä tarttuvuus useisiin pintoihin
ilman pohjustusaineen käyttöä.
Pysyvästi joustava -40°C...+100°C
lämpötiloissa.
Neutraali, hajuton ja nopeasti kovettuva.
Simson MSR Bedding Compound-
alusmassalla on ääntä ja tärinää vaimentavia
ominaisuuksia.

Käyttöalue
Teräs-, alumiini-, polyesteri- ja/tai
puuvalmisteisen kannen ja tiikkisen
kansiviimeistelyn välinen pohjustus.
Soveltuu myös vesitiiviin vanerin
liimaukseen/tiivistykseen alumiini-, polyesteri-
tai puuvalmisteiselle kannelle.

Työohje
Yksityiskohtaiset levitysohjeet löytyvät
erillisestä ohjeesta "Täydellinen liima- ja
tiivistejärjestelmä tiikkikansia
varten". Simson MSR Bedding Compound-
alusmassaa on helppo levittää manuaalisella
tai paineilmakäyttöisellä
massapuristimella tai tasoituslastalla.
Kovettumaton massa voidaan poistaa
pinnoilta ja työkaluista puhtaalla,
värjäämättömällä kankaalla, joka on
kastettu Simson Cleaner 14- tai Simson
Cleaner E-puhdistusaineeseen. Kokeile
etukäteen pienellä alueella
puhdistusaineen vaikutus pintaan.
Tiivistystyötä tehtäessä Simson MSR Bedding
Compound-alusmassa tulee työstää tai
tasoittaa 25 min.
kuluessa. Liimattaessa pinnat tulee liittää
yhteen 45 min. kuluessa (lämpötilan ollessa
20°C ja suhteellisen
kosteuden 50 %). Liimakerroksen suositeltava
vähimmäispaksuus on 2 mm, jolloin Simson
MSR-alusmassan
hyvästä joustavuudesta saadaan paras
mahdollinen hyöty.

TARTTUVUUS
Yleensä Simson MSR Bedding Compound-
alusmassa tarttuu hyvin ilman
pohjustusaineen käyttöä esim. seuraavien
aineiden pintaan, kunhan ne ovat puhtaita,
kuivia ja rasvattomia: alumiini, lakattu metalli,
puu
ja polyester (GRP). Simson Primer P-
pohjustusainetta suositellaan käytettäväksi
puupinnoille ja Simson Primer M-
pohjustusainetta tiiviille (metalli-) pinnoille
silloin, kun tarttuvuudelle asetetaan suuria
vaatimuksia johtuen suurista lämpö- tai
fyysisistä kuormista erityisesti kosteissa
olosuhteissa. Tuotteen teknisistä tiedoista
löytyy tarkempaa tietoa Simson Primer M ja
Simson Primer P-tuotteiden käytöstä.

Työsuojelu
Tuotetta ei luokitella voimassa olevien lakien
ja asetusten mukaan terveydelle vaaralliseksi
eikä tulenaraksi
 tuotteeksi. Lisätietoja
käyttöturvallisuustiedotteesta.

Teknisiä tietoja

Ominaisuudet
Perusaine Silyylimuunnettu polymeeri (SMP).

Kovettumismenetelmä Kosteus.

Ominaispaino N. 1,3 g/ml.

Kalvonmuodostumisaika N. 25 min. (20°C /50 % R.H.).

Avoin aika < 45 min. (20°C /50 % R.H.).

Kovettumisnopeus 24 tunnissa N. 2 mm (20°C /50 % R.H.).

Shore A-kovuus N. 32 (DIN 53505).

Tilavuusmuutos < 3 % (DIN 52451).

Tuorelujuus N. 75 Pa (Physica Rheometer MC100). (maks. kuorma,
jonka neliömetri kovettumatonta liimaa kestää
valumatta liitoksessa)

Vetolujuus  (100 %:n venymällä) N. 1,0 MPa (DIN 53504/ISO 37)

Murtovetolujuus N. 1,9 MPa (DIN 53504/ISO 37).

Murtovenymä N. 300 % (DIN 53504/ISO 37).

Leikkausjännitys N. 1,8 MPa (DIN 53283/ASTM D 1002).  (Alu-Alu;
liiman paksuus 2 mm, koenopeus 50 MM/min.)

Repeämän eteneminen N. 10 N/mm. (DIN 53515/ISO 34). (Tyyppi C,
koenopeus 500 mm/min.)

Liuotinpitoisuus 0%

Isosyanaattipitoisuus 0%
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Lämmönkesto -40°C...+100°C.

Levityslämpötila +5°C...+35°C.

UV-säteilyn- ja säänkesto Erinomainen.

Värit Valkoinen, harmaa.

Pakkauskoot 290 ml:n putkilo, 600 ml:n pussi, muut pakkauskoot
tilauksesta.

Varastointi Simson MSR Bedding Compound-alusmassaa voidaan
säilyttää 12 kk avaamattomassa pakkauksessa kuivassa
tilassa, jonka lämpötila on +5°C...+30° C (putkilossa 18
kk).
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