MÜPRO

Tætnings- og
beskyttelsesmidler

Silikone BB
syrebindende

Anvendelse

Fordele

Til tætninger og tilslutninger i bygninger, til forsegling af glassystemer
i sanitære rum, køkkener, fugt- og
kølerum, til fuger ved ventilationsrør
og -kanaler.
Anvendelse til bygningers inden- og
udendørsområder.

Det brugsklare tætningsmateriale af
høj kvalitet til mange anvendelsesområder.
Særlig god vedhæftning, også på
glas, glaserede fliser, emalje, porcelæn og keramik.
Fremragende temperaturbestandighed.
Permanent elastisk ved fugebredder op til 30 mm.
Eddikesyrebindende.
Høj UV-bestandighed.

Produktydelser
Temperaturbestandighed
Brudforlængelse
Fugebredde (min./maks.)
Overstrygning
Bearbejdningstemperatur
Frostbestandighed (under transport)
Huddannelsestid (+23 °C/50 % RF)

‒50 °C til +180 °C
650 % iht. DIN 53504
4 mm/25 mm
kan ikke overstryges
+5 °C til +40 °C
til ‒15 °C
10 min

Patron
[ml]

Varenr.

Pakkeindhold

Enhed

grå
transparent
hvid

310

140138
140139
140140

12

stk.

09/13

Farve
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MÜPRO

Tætnings- og
beskyttelsesmidler

Silikone NO
neutralt bindende

Anvendelse

Fordele

Tilslutningsfuger mellem præfabrikerede betonelementer og
murværk, vinduestilslutnings- og
facadefuger, glasforsegling, tilslutningsfuger på vaskekummer og
brusekar samt inden for industrielle
områder.

Neutralt bindende tætningsmateriale af høj kvalitet.
Syrefri, næsten lugtfri.
Svampehæmmende tilsætningsstoffer.
Permanent elastisk i bredt temperaturområde.
Fremragende vedhæftning, også på
forzinket stål, rustfrit stål, messing
og kunststoffer, såsom PVC, polyester, ABS og polystyren.

Produktydelser
Temperaturbestandighed
Brudforlængelse
Fugebredde (min./maks.)
Overstrygning
Bearbejdningstemperatur
Frostbestandighed (under transport)
Huddannelsestid (+23 °C/50 % RF)

‒50 °C til +120 °C
400 % iht. DIN 53504
4 mm/25 mm
kan ikke overstryges
+5 °C til +40 °C
til ‒15 °C
6 min

Farve

Patron
[ml]

Varenr.

Pakkeindhold

Enhed

transparent
hvid

310

140135
140136

12

stk.

09/13
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MÜPRO

Tætnings- og
beskyttelsesmidler

Akryl fugetætning A
Anvendelse

Fordele

Til tætning af tilslutningsfuger i
bygninger mellem træ og metal,
beton og murværk.
Kan anvendes indendørs og
udendørs.

Kan overstryges.
Ikke-korrosiv overfor metal.

Produktydelser
Temperaturbestandighed
Bearbejdningstemperatur
Frostbestandighed (under transport)
Huddannelsestid (+23 °C/50 % RF)
Praktisk udvidelsesevne
Brudforlængelse
Fugebredde (min./maks.)

‒20 °C til +75 °C
+5 °C til +40 °C
til ‒15 °C
5 min
±12,5 %
300 % iht. DIN 53504
4 mm/25 mm

Patron
[ml]

Varenr.

Pakkeindhold

Enhed

grå
hvid

310

140132
140133

12

stk.

09/13

Farve
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MÜPRO

Tætnings- og
beskyttelsesmidler

PU-skum
Anvendelse
Til fyldning af ledningsføringer,
hulrum i vægge, gulve eller lofter til
dørkarm- og vinduesmontage samt
til isolering af fuger.

Fordele
Miljøvenligt 1-komponent-skum,
fugthærdende.
God vedhæftning og klæbeevne på
alle byggematerialer.
Let at bearbejde og hurtig hærdende.

Lav vandoptagelse pga. lukket
celle-skum.
Fremragende varmeisolering.
Brandklasse B2 ifølge DIN 4102.
Ved påføring med håndpistol kan
PU-skummet fortsat påføres, også
efter at patronen er brudt (rengøring af skumdysen med PU-rens).

Produktydelser
Temperaturbestandighed
Varmeledningsevne
Vandoptagelse
Brandklasse (DIN 4102)
Påføring
Bearbejdningstemperatur
Rengøring

permanent: ‒40 °C til +100 °C
kortsigtet: ‒40 °C til +130 °C
0,04 W/mK
0,03 Vol.%
B2
klæbefri efter 10 min.
kan skæres efter 40 min.
+5 °C til +35 °C
frisk skum med PU-rens

Udførelse

Dåse
[ml]

Ydelse
skumlag
[cm³]

Varenr.

Pakkeindhold

Enhed

PU-skum
PU-skum
til doseringspistol

750

ca. 40

140143
140141

12

stk.

PU-rens
Anvendelse

Fordele

Til fjernelse af friske PU-skumsprøjt.
Til rengøring af arbejdsudstyr af
ikke-hærdet PU-skum.

Også egnet til fjernelse af voks,
fedt, olie og malersprøjt.
Med kombi-adapter til rengøring af
PU-håndpistol.

Dåse
[ml]

Varenr.

Pakkeindhold

Enhed

500

140262

12

stk.
09/13
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MÜPRO

Tætnings- og
beskyttelsesmidler

Color-Marker

Markeringsspray

Anvendelse
Til markerng på asfalt, beton, træ
og jord.

Fordele

Kort tørretid, klumper ikke.
Rækker langt pga. den høje andel
af farvepigment.
Selvlysende farve, ses tydeligt.
Mindste holdbarhed: ca. 4 år.

Nem manuel håndtering.
Hurtig og ren anvendelse vha.
drejelig sikkerhedskappe.
Sikkerhedslås forhindrer utilsigtet
sprøjtning.

Farve

Dåse
[ml]

Varenr.

Pakkeindhold

Enhed

selvlysende gul
selvlysende blå
selvlysende rød

500

136321
142855
142856

12

stk.

!

Skal beskyttes mod direkte sollys og temperaturer over 50 °C.

Doserings Pistol
Anvendelse

Fordele

Til ren og økonomisk påføring af
PU-skum.

Praktisk, let PU-pistol.
Nøjagtig dosering af skum vha.
doseringsskrue på pistolen,
drypper ikke.

Varenr.

Pakkeindhold

Enhed

DPS 16 PU

130601

1

stk.

09/13

Type
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MÜPRO

Tætnings- og
beskyttelsesmidler

Zinkspray
Anvendelse

Fordele

Til udbedring af zinklag.
Som efterfølgende zink-beskyttelse
til svejsesteder.
Efterfølgende forzinkning af skinnesnitkanter.

Giver god korrosionsbeskyttelse
med lagtykkelser op til 20 µm pr.
arbejdsgang.
Effektiv rustbeskyttelse med en
zink-andel på over 70 % i lagtykkelse af tør film.
Også velegnet til belægning af
varmebelastede dele op til 300 °C.
Godkendt iht. DIN 50976.

Dåse
[ml]

Varenr.

Pakkeindhold

Enhed

400

128579

1

stk.

Montagetape
Anvendelse

Fordele

Særlig velegnet til metal, glas, hård
PVC, polycarbonat og ABS.

Dobbeltsidet montagetape, der
opfylder de højeste krav med fremragende klæbeevne.
Vejrbestandig.
Plexiglas-kompatibel.
Blødgørerbestandighed.
Spejllak-kompatibel.

Produktydelser
Bærestof
Klæbestof
Temperaturbestandighed
Bearbejdningstemperatur

PE-skum
Ren akrylat
‒40 °C til +70 °C
+15 °C til +30 °C

Farve

Bredde
[mm]

Længde
[m]

Tykkelse
[mm]

Varenr.

Pakkeindhold

Enhed

hvid

19
25

10

1

118450
118454

1

rulle

09/13

15/6
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MÜPRO

Tætnings- og
beskyttelsesmidler

Vævet bånd
tekstilforstærket

Anvendelse

Fordele

Tætning af rørledninger, fastgørelse
af folie, generelle markeringsarbejder, til tætning og pakning.
Til klæbning af træ, puds og
murværk.
Til forbindelse af stødfuger ved
isoleringer.

Let og smidigt at bearbejde.
Høj klæbeevne, også ved ubehandlede underlag.
Høje mekaniske egenskaber pga.
tekstilforstærkning.
Vandfast pga. PE-belægning.
Let aftagelig.

Produktydelser
Temperaturbestandighed
Bearbejdningstemperatur

kortsigtet +66 °C
ikke under +5 °C

Bredde
[mm]

Længde
[m]

Varenr.

Pakkeindhold

Enhed

grå
rød

48
50

50

111906
111908

1

rulle

09/13

Farve
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MÜPRO

Tætnings- og
beskyttelsesmidler

PVC-tape
Anvendelse
Mange anvendelsesmuligheder til
fastgørelse og isolering.

Fordele
Forhindrer kontaktkorrosion mellem
rørledning og rørbøjler uden
DÄMMGULAST®-indlæg.
Kan anvendes som montagehjælp.
Egnet til elektroisoleringer.

Brandklasse B1 ifølge DIN 4102,
flammebestandig og selvslukkende.
Temperaturbestandig fra ‒10 °C til
+90 °C.
Yderst bestandig mod fortyndede
syrer og lud.

Farve

Bredde
[mm]

Længde
[m]

Tykkelse
[mm]

Varenr.

Pakkeindhold

Enhed

elfenben

19
25
30
50
19
25
30
50
30
50

10

0,15

123464
123484
123497
123509
123476
123492
123505
123517
123501
123513
123521

32
24
20
12
32
24
20
12
20
12

rulle

sort

grå
rød

09/13
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