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Algemeen: 
 
Artikelnummer: 90672412 
  
Beschrijving: Verspuitbare Naden-Kit  
                   MS Polymeer 
                   (Grijs) 310 ml 
   
 

 
Specificaties 
Hoogwaardige verspuitbare nadenkit voor perfecte naadafdichting. Breng aan waar een gestructureerde 
coating of geluidsisolatie nodig is. Gebruik als beschermlaag op naden zowel binnen als buiten op 
carrosserie. Permanent elastisch. Spuitbaar met watergedragen en conventionele lakken. Aanbrengen met 
pneumatisch kitpistool plus mondstuk vlak en mondstukken 1.5, 2 en 3 mm. 1-component (1K) MS-
polymeer. Kleur Grijs. 310 ml in patroon. 
 
Kenmerken & Voordelen 

• Permanent elastisch. 
• Snelle uitharding. Direct (nat-nat) spuitbaar met coating. 
• Te moduleren. Bijvoorbeeld met een kwast. 
• Herstel naden en textuur in de originele (fabrieks-)staat. 
• Absorbeert akoestische vibraties. 
• Beschermt bij corrosie en mechanische schade. 
• Bestand tegen veel invloeden zoals UV-straling, weercondities, water, ect. 
• Niet corrosief ten opzichte van metalen. 

 
Toepassing 

• Breng aan op plaatsen waar structuurcoating of geluidsisolatie nodig is. 
• Beschermende laag aan de binnen- en buitenzijde van de carrosserie naden en de lasnaden. 
• Herstel naden en textuur in de originele (fabrieks-)staat. 

 
Specificatie: 

• Kleur:                        Grijs 
• Verpakking:                patronen van 310 ml 
• Verpakkingseenheid:   12 eenheden per doos 
• Bewaar:                     Bewaren op een koele en droge plaats. Tussen + 5°C en + 25°C. 
• Houdbaarheid:            in gesloten verpakking tot 12 maanden na productiedatum. 
• karakter:                    Elastisch 
• Dichtheid:                  1.57 g/ml (23°C 50% relatieve luchtvochtigheid.) 
• Consistentie:              pasteus, verspuitbaar 
• Uitharden                   3.0 mm in 24 uur, 5.0 mm in 48 uur (23°C 50% relatieve  
                                      luchtvochtigheid). 
• Huidvorming:              binnen 15 minuten 
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• Rek bij breuk (1):        375% 
• Modulus, 100% MPa:   0.75 
• Hardheid (2) Shore A:  40  
• Treksterkte (2), MPa:   1.15 

                 1) Gemeten volgens DIN 53504 
                 2) Gemeten volgens DIN 53505 
 
Ondergrond 

• Divers. metaal, glas, kunststoffen, keramische tegels, ect. 
• Vanwege de grote verscheidenheid aan oppervlakken: testen voor gebruik. 

 
Substrate Preparation and Processing 

• Breng aan op een ondergrond die schoon, droog vrij van stof, vet en losse deeltjes is voor een 
goede hechting. 

• Aanbrengtemperatuur: + 5°C tot + 40°C. 
 
Lakbaar/spuitbaar 
Overspuitbaar met veel gangbare water gebaseerde en conventionele autolakken. Wij adviseren vooraf 
een lak hecht en compatibiliteitstest uit te voeren. 
 
Beperkingen 

• Niet geschikt voor continue onder water toepassing. 
• Niet geschikt voor PE, PP, teflon, neopreen en bitumineuze ondergronden.  

Niet geschikt voor toepassing in direct contact met de randafdichting van isolatieglas of in direct 
contact met de PVB folie van gelaagd glas. 

• Niet geschikt voor dilatatievoegen. 
 
Gerelateerde producten 
Artikelnummer: 90672658 
Omschrijving: Kitpistool Pneumatisch  
 
Spuitmonden: 
Artikelnummer: 90663802 
Omschrijving: Spuitmond 3 mm (zwart) 
 
Artikelnummer: 90663799 
Omschrijving: Spuitmond 1.5 mm (rood) 
 
Artikelnummer: 90663780 
Omschrijving: Spuitmond 2 mm (blauw) 
 
Artikelnummer: 90663772 
Omschrijving: Spuitmond plat (wit) 
 
Disclaimer 
 
Technisch Data Blad &  Veiligheidsinformatieblad. 
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie van het Technisch Data Blad en het 
Veiligheidsblad te lezen en op de juiste manier toe te passen. De informatie over werk en milieuveiligheid 
is beschikbaar op het veiligheidsinformatieblad. Deze is te vinden via www.colad.co. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen. 
 
Let op. 
Producten zijn voor professioneel gebruik. De lijm kan schadelijk zijn als deze onjuist wordt gehanteerd. 
Contact met huid en ogen moet worden vermeden en de nodige beschermende uitrusting en kleding 
moeten worden gedragen. 
 
De reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met de OEM-regels en specificaties. 
 
Alle beschikbare informatie is voor de overweging, onderzoek en verificatie van de gebruiker. De 
specifieke gebruikstoepassingen en (omgeving)condities vallen buiten de controle van EMM International 
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B.V. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van elk van de genoemde 
producten voor de specifieke toepassing te bepalen. 
 
Ontwikkeld door: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                     www.colad.nl 
 

 
 

http://www.emm.com/
http://www.colad.nl/
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