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Algemeen 
 
Artikelnummer: 90672427 
  
Omschrijving: Naden-Kit  
                    MS Polymeer 
                    (Wit) 290 ml  
 

 
Specificatie 
Hoogwaardige universele 1 component MS Polymeer nadenkit. Zorgt voor een perfecte afdichting. Voor 
alle naden op bijna alle ondergronden. Hecht veel materialen zoals, metaal, kunststof, glas. Permanent 
elastisch. Overspuitbaar met watergedragen en conventionele lakken. Ook te gebruiken als universele 
(montage) lijm. Uitharding bij omgevingstemperatuur. 290 ml in patroon. 
 
Kenmerken en voordelen  

• Uitstekende hechting. 
• Krimpt niet. 
• Permanent elastisch. 
• Snelle uitharding.  
• Vult en hecht. 
• Schuurbaar (na volledige uitharding).  
• Spuitbaar met watergedragen lakken en conventionele lakken.  

Nat-nat toepasbaar (test voor gebruik geadviseerd). 
• Bestand tegen veel invloeden zoals UV-straling, weer, water, schimmels ect. 
• Corrosievrij bij gebruik op metalen. 
• Vult en hecht. 

 
Toepassing 

• Zorgt voor een perfecte afdichting. Voor veel naden op bijna alle ondergronden. 
• Verlijmt ook veel materialen zoals metaal, plastic, glas, hout etc. (test voor gebruik geadviseerd) 
• Kan ook worden gebruikt als universele afdicht- en montage kit 
• Voor gebruik in: automotive, industrie, en meer. 

 
Specification: 

• Kleur:                                                               Wit 
• Verpakking:                                                       290 ml 
• Verpakkingseenheid:                                          12 stuks per doos 
• Koel en droog bewaren:                                      tussen +5°C en +25°C 
• Houdbaarheid:                                                   12 maanden 
• Dichtheid:                                                          1.53 g/ml 
• Huidvorming:                                                     10 minuten 
• Temperatuurbestendigheid na uitharden:              -40°C tot +100°C      
• Krimp:                                                               nihil 
• Doorharding:                                                      3 mm bij 23°C 55% relatieve luchtvochtigheid. 
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• Hardheid, Shore A:                                              60 (DIN 53505) 
• Modulus, 100% MPa:                                           1.35 (DIN 53504) 
• Treksterkte MPa:                                                 2.20 (DIN 53504) 
• Rek bij Breuk:                                                     300% 
• Indicatie van resistentie: 

                                   Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +90°C 
                                   Mechanische weerstand: Goed 
                                   Chemische weerstand: Redelijk 
                                   Consumentenchemicaliën: Goed 
                                   Hechting van vuil: Niet – nauwelijks. 

Ondergrond. 
Zeer goede hechting op verschillende ondergronden. (Zelfs op licht vochtige oppervlakken.) Product 
geschikt voor diverse materialen, metaal, glas, glas, geglazuurde oppervlakken, geanodiseerd aluminium, 
geverfd hout en diverse kunststoffen. Poreus oppervlak indien nodig voorbehandelen met Primer. Test de 
hechting voor gebruik. 
 
Universele lijm voor divers gebruik: metaal, kunststof, beton, hout en timmermanindustrie. Auto, caravan, 
camper, aanhangwagen, marine, machines, ventilatie schachten, staal, gevel, glas, raamkozijn, meubilair, 
interieur,  sandwichpanelen enz. Test van hechting voor aanvang is aanbevolen. 
 
Voorbereiding en verwerking 
Verwerkingstemperatuur +5°C tot +40°C. Over het algemeen hecht dit MS Polymeer product perfect 
zonder primer op verschillende ondergronden. Breng aan op een ondergrond die schoon, droog vrij van 
stof, vet en losse deeltjes is voor een goede hechting. 
 
Lakbaar/spuitbaar 
Uitstekend spuitbaar met watergedragen lak. Wij adviseren vooraf een lak hecht en compatibiliteitstest uit 
te voeren. Wanneer de nadenkit wordt bespoten met lak kan dit nat in nat. Indien het product is 
uitgehard adviseren wij deze vooraf samen met de aangrenzende delen licht op te schuren. Voor een 
optimaal resultaat adviseren wij binnen enkele dagen na applicatie te lakken/spuiten. 
 
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 Colad 
Artikelnummer: 90672658 
Omschrijving: Kitpistool Pneumatisch 
 
Artikelnummer: 90675550 
Omschrijving: Universeel kitpistool – Handmatig 
 
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 
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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 
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 
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