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TECHNISCHE FICHE  

EVALASTIC MS kit grijs

1. Materiaalbeschrijving

Evalastic MS kit grijs kit is een enkelvoudig elastomeer afdichtingsstof zonder isocyanaten. Het hardt snelt 
uit onder normale atmosferische omstandigheden om een flexibele en resistente naad te vormen met een 
zeer goede kleefkracht op de meeste materialen.

2. Toepassingsgebieden

Dat product wordt hoofdzakelijk gebruikt bij de fabricatie van auto’s, vrachtwagens, bussen, 
scheepsbouw, airco- en ventilatie units, in de sandwichpaneelindustrie en vele andere industriële  
toepassingen. Evalastic MS kit grijs kit kan ook gebruikt worden voor het verlijmen en opkitten van  
diverse bouwmaterialen zoals beton, hout, aluminium, de meeste gelakte metalen, polyester, glas, steen, 
keramiek, ect… Het is aan te raden om op voorhand een test uit te voeren bij delicate materialen  
(voornamelijk bij gelakte of non-ferro materialen) Evalastic MS kit grijs kit bevat isocyaniden noch 
oplosmiddelen en is bijgevolg een milieuvriendelijk product.

3. Kleur

Grijs

4. Verpakking

Het product is verpakt in kitzakken van 600 ml; 20 stuks per doos

5. Eigenschappen

Algemene data
Voorkomen  pasta
Dichtheid bij 20°C:  1,58 ± 0,05
Velvorming:  10 minuten
Doorbuiging (ISO 7390):  < 2mm
Applicatie temperatuur:  5 tot 35°C
Velvorming bij 23°C en 50%HR  20 ± 10min
Uithardingssnelheid bij 23°C en 50%HR:  > 3 mm per 24 uur
Hardheid shore A:  50 ± ISO 868-3 seconden
Verlies van volume  < 2% ISO 10563
Hittebestendigheid:  -40°C /+90°C
Weers- en UV-bestendigheid:  uitstekend
Compatibiliteit met verf: p waterbasis:  ja
Op solventbasis:  te testen

Specifieke data
Uitrekking bij breuk:  > 300 % ISO 37
Coëfficiënt bij 100% uitrekking:  ca. 1,70 Mpa ISO 37
Modulus bij breuk:  > 1,8 Mpa ISO 37
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6. Instructies voor gebruik

Voorbereiding van het substraat:
De ondergrond moet proper zijn, effen, vrij van stof, olie, vet of iedere vorm van vervuiling die de  
kleefkracht zou kunnen schaden. Alle loszittende testen van verf of coatings moet op voorhand
verwijderd zijn. Hiervoor kan men Methylethylketon (MEK) gebruiken. Check de compatibiliteit van de 
primer met de ondergrond. Het kan nodig zijn om de ondergrond te schuren. Na het schuren moet de 
ondergrond opnieuw gereinigd worden. Laat de primer voldoende drogen.
Bij gebruik van solventen, volg de veiligheidsvoorschriften. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen, 
vlammen of vuur.

7. Gebruik

Evalastic MS kit grijs kit kan met een manueel of met een pneumatisch kitpistool gebruikt worden
Mogelijkheid om te bewerken of te moduleren van de naad met een nat mes met zeepwater.
Niet gebruiken bij een temperatuur van minder dan 5°C. Bij koud weer de kitworsten opslaan bij een 
temperatuur van 20°C voor gebruik. Na opening te gebruiken binnen de 24 uur anders kan de kit  
uitharden in de verpakking.

8. Reinigen

Materieel kan gereinigd worden met Methylethylketon (MEK). Na uitharden is afpellen/afschuren nodig.

9. Opslag en houdbaarheid

Houdbaar gedurende 12 maand in een ongeopende verpakking bij een temperatuur tussen 5 en 25 °C.

10. Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

Niet geklasseerd als gevaarlijk. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor gebruik.
De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring, en is van algemene aard.
Het houdt geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker door eigen testen 
vast te stellen of het product voor een bepaalde toepassing geschikt is.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker na te gaan of hij/zij over de recentste versie van deze 
technische fiche beschikt.


