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Geschäftsführer Leiter der Zertifizierungsstelle 
 

Kiwa International Cert GmbH  

Schloßmühlendamm 30  

21073 Hamburg  

Germany  

Telefon +49 (0)40 30 39 49 60  

Telefax +49 (0)40 30 39 49 79  

e-mail:   info@kiwa.de 

www.kiwa.de  

INTERNATIONAL CERT

 

Marston Domsel GmbH 
Bergheimer Straße  15 
53909  Zülpich 
 
mit dem Standort  

Marston Domsel GmbH  Im Seel  52372 Kreuzau 

 
für den Geltungsbereich 

Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Klebe - und 
Dichtungsmitteln, anaeroben, technischen Sprays, Epoxidharzen  
sowie Wellendichtringen  
 
ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt hat und anwendet, das den 
Anforderungen der  

DIN EN ISO 9001:2008 
entspricht.
 

Kiwa International Cert GmbH  
bescheinigt hiermit, dass die  
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MPA
Dresden

Despre noi
Produse excelente pentru toate domeniile industriale de aplicare - fabricate in Germania.
MARSTON-DOMSEL  produce și comercializează numeroși agenți de etanșare foarte dezvoltați din punct de 
vedere tehnic precum: etanşanti anaerobici și adezivi, cât și alte materiale auxiliare pentru comerț și industrie.

Mai multă experiență - mai multă inovație
Deceniile de experienţă au facut din MARSTON-DOMSEL un nume celebru în industrie. Vom continua să urmărim în 
viitor  optimizarea  permanentă  a  gamei  noastre  de  produse,  astfel  încât  să  putem  continua  stabilirea standardelor  
de  funcționalitate  și  performanță.  Problemele  sunt  rezolvate  în  colaborare  cu  tehnicieni competenți, nu doar din 
Germania, ci din întreaga lume. Toată experiența dobandită pe plan internațional este îmbinată cu rezultatele cercetării în
 beneficiul clientului.

Mai multă fiabilitate funcțională
Sunt  utilizate cele mai  moderne tehnologii  de procesare pentru fabricare,  de la  intrarea produselor  până la  expediere. 
Introducerea  sistemului  de  management  al  calității  DIN  EN  ISO  9001  a  adus  îmbunătățiri  semnificative  în  ceea  ce 
privește trasabilitatea produselor. Aceasta fiabilitatea  va  ajuta  să  rămâneți  competitivi  pe  viitor  și  să  vă  bazați  pe  calitatea 
remarcabilă a produselor.  Unele produse sunt  calificate cu "bun" sau "excelent"  conform criteriilor  stricte ale asociației 
cosumatorilor germani "Stiftung Warentest".

O mai mare eficiență a costurilor
Spaţiile noastre de producție îndeplinesc toate standardele internaționale relevante. Datorită proceselor de producție 
optimizate,  MARSTON-DOMSEL  poate  transmite  clientului  beneficiile  unei  producții  eficiente  din  punctul  de 
vedere al costurilor.

Suport tehnic
Prin experiența noastră dobândită pe plan internațional, sunt analizate rezultatele noilor cercetări, astfel încât clienții din 
întreaga  lume  să  poată  conta  pe  un  serviciu  de  consultanță  competent.  Schimbul  constant  de  experiență  dintre 
MARSTON DOMSEL și consumatori vor contribui, de asemenea, la îmbunătățirea continuă a produselor în viitor.

Laborator propriu
Avem propriul nostru laborator în care efectuăm testele specifice clientului, cum ar fi testele de rezistență, măsurători de 
elasticitate, măsurători de tensiune, teste de temperatură și măsurători de vâscozitate, analizăm şi  verificăm produsele 
noastre din punctul de vedere al siguranței.

Consiliere pe teren
În funcție de complexitatea situației, facem o analiză pe teren ce poate ajuta în rezolvarea problemelor de aplicare. 
Așadar, MARSTON-DOMSEL oferă consiliere tehnică pe teren.

Calitatea superioara a produselor contează pentru noi!

Avem numeroase produse aprobate, 
cât și diverse produse neetichetate.
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ETANȘANȚI
Etanșanți siliconici, monocomponenţi de înaltă calitate.  
Domeniile  în  care  sunt  utilizați  agenții  de etanșare 
 sunt  la fel de diversificate ca și domeniile vieții 
noastre de zi cu zi. MARSTON  DOMSEL  produce  o  
varietate  de  etanșanți performanți  din  punct  de  vedere  
tehnic,  în  întreaga  lume, destinați comerțului și industriei.

ADEZIVI
Adezivi instant
Tehnologia de lipire este una dintre cele mai vechi metode 
de îmbinare cunoscute de omenire. Cu mult timp înainte de 
inventarea șuruburilor,  niturilor și  a sudării,  aderența a fost 
realizată prin lipire. Adezivii de înaltă performanță 
MARSTON-DOMSEL asigură o aderență reușită și sigură în 
aproape  toate  domeniile  din  industrie,  chiar  și  în  cele  mai 
grele condiții.

PROTECȚIE
Fixarea  șuruburilor,  fixatori  de  bucșe  și  rulmenți,  etanșanți 
pentru filete de țevi, etanșare de suprafață.
Șuruburile slăbite, spre exemplu, pot avea consecințe fatale 
în industria construcției de vehicule, căi ferate, aeronave cât

 și în inginerie (turbine, pompe, construcția de mașini). Din 
acest motiv, pentru MARSTON-DOMSEL siguranța  
produselor este foarte importantă, în special în domeniile în 
care există vibrații.

FIXARE
Noua  generație  de  adezivi  și  etanșanți  de  înaltă  calitate 
MARSTON-DOMSEL, dețin proprietăți funcționale remarcabile, 
 chiar și pe cele mai dificile materiale. Specialiști în fixare, și-au 
 dovedit  calitatea ori  de câte ori  etanșanții  și adezivii convențio-
nali nu au putut satisface cerințele exigente ale clienților.

PRODUSE SPECIALE
MARSTON-DOMSEL  oferă  soluții  personalizate  pentru  o 
gamă largă de aplicații și sarcini de reparații, indiferent dacă 
acestea sunt în sectorul industrial, profesional sau în aplicaţii 
uzuale.

INSTRUMENTE DE LUCRU
Pistoale de dozare, duze de dozare, duze capilare
MARSTON-DOMSEL oferă un serviciu complet - de la 
consultanță și  etanșanți  de tehnologie avansată,  materiale 
plastice, lichide, adezivi anaerobi pană la întreținerea duzelor
 de dozare şi echipamentelor tehnice.
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MARSTON CLEANER

6

MARSTON Cleaner curăță suprafețele ce 
urmează  a  fi  lipite  și  înlătură  uleiurile  şi 
grăsimile.  
MARSTON poate fi aplicat imediat.

▪ Curățare în profunzime.

 ▪ Evaporare rapidă.

 ▪ În același timp, înlătură grăsimile și uleiurile.

 ▪ Etansanţii pot fi aplicaţi imediat.

produs articol număr conținut unitate ambalaj

Marston Universal-etanșant MMD.T20 20 g 20   tub

MMD.T20-BK 20 g 10  tub, blisterMarston Universal-etanșant 
Marston Universal-etanșant 
Marston Universal-etanșant 
Marston Universal-etanșant 
Marston Universal-etanșant 
Marston Universal-etanșant 
Marston Universal-etanșant

MMD.T80 85 g 10 tub

MMD.T80-BK 85 g 8 tub, blister

MMD.D250 250 g 12 doză cu perie
MMD.D800 850 g 10 cutie de tablă
MMD.K200 200 g 12 DuraPRESS
MMD.K300 330 g 20 cartuș    

Marston  Cleaner MCL.D250 250 ml 12 cutie de tablă
Marston Cleaner MCL.D1000 1000 ml 10 cutie de tablă
Marston Cleaner MCL.K10 10 l 1 canistră
Marston Cleaner Spray MCL.Y400 400 ml 12 aerosol
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metal - plastic

plastic - plastic

MARSTON Etanșant Universal
Etanșantul nostru universal MARSTON, permanent plastic, s-a remarcat în toate domeniile industriale și este utilizat 
în întreaga lume de companii industriale de top.

n Pregătit pentru utilizare rapidă.
n Rezistent la diverse substanțe.
n Aplicabil universal în diferite scopuri de etanșeizare.
n Demontare ușoară.
n Fără coroziune.

Lipirea cu MARSTON înseamnă etanșare 100%.

Utilizare economică, rezistent la uleiuri, combustibili, apă, gaz, aer, anti-îngheț, etc.

n Permanent plastic.
n Adeziune foarte bună pe suprafețele ce urmează a fi lipite. metal - metal
n Rezistență la temperatură de la aprox. -55 până la +270°C    
pentru scurte perioade de timp ( +300 °C) .

Marston DuraPRESS
Cu  sistemul inovativ  de  dozare  DuraPress, puteți aplica
 etanșant  MARSTON cu uşurnţă şi un control desăvârşit. 
Modalitatea revoluţionară de etanșare folosind tehnologia
 cu aer comprimat permite lucrul fără efort în toate dome-
niile, indiferent dacă este necesară dozarea precisă sau  de  
îmbinări  uniforme de  lungă  durată.  Pot  fi etanșate chiar şi
 zonele  uniforme  ce  sunt  la  înălțime  și  la care se ajunge
 în mod dificil.
Etanșați corespunzător cu Dura PRESS
n Dozare inovatoare cu presiune, precisă.
n Durează ani de zile.
n Pregătit pentru utilizare imediată.
n Special pentru utilizarea în locurile greu accesibile.
n Îmbinare uniformă fără probleme.
n Formă cilindru cu presiune.
n Fără reziduuri în cartușul de 200 g.

Industria de automobile și motociclete,  industriile   
de  motoare  și  electrică,  turbinele  și centralele 
 nucleare,  construcția  de  mașini  și sisteme de  
transmisie, industria alimentară, industria minieră, 
industria chimică și petrochimică, lucrări de gaze, 
apă și energie electrică etc.

Domenii de aplicare:

Notă privind modul de lucru:
Părțile  ce  urmează  a  fi  lipite  trebuie  să  fie  curățate  cu 
MARSTON  CLEANER.  Asiguraţi rugozitatea suprafeţelor 
şi utilizaţi MARSTON ETENSANT UNIVERSAL pe o singură

 parte. Lasaţi 10 minute să acţioneze, dupa care asamblaţi 
parţile şi strangeţi la cuplul recomandat.
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MD SIL oxima
Tuburi MD SIL RTV Oximă
n Rezistent la intemperii și UV.
n Fără coroziune.
n Impermeabil și inodor pentru componentele electronice.
n Lipire rapidă.
n Rezistență ridicată la temperatură.

Tuburile de silicon MD 85 g sunt furnizate sub formă de
 pachete  blister.

MD SIL aluminiu MSI.A.K300 300 ml 12 cartuș

MD SIL gri, oximă MSI.GRAU.K200-O 200 ml 12 cartuș automat

MD SIL negru, oximă MSI.S.K200-O 200 ml 12 cartuș automat   

MD SIL roșu, oximă       MSI.R.T80-BK 85 g 8 tub, blister          
MD SIL roșu                   MSI.R.K200 200 ml 12 cartuș automat   

MD SIL roșu                   MSI.R.K300 300 ml 12 cartuș

MD SIL aluminiu MSI.A.K200 200 ml 12 cartuș automat

produs articol număr conținut     unitate    ambalaj

MD SIL transparent, 
oximă MSI.T.T80-BK  85 g  8 tub, blister

MD SIL transparent MSI.T.K200 200 ml 12 cartuș automat  

MD SIL transparent MSI.T.K300 300 ml 12 cartuș

MD SIL negru, oximă MSI.S.T80-BK 85 g 8 tub, blister         

MD SIL negru                  MSI.S.K200 200 ml 12 cartuș automat   

MD SIL negru                 MSI.S.K300 300 ml 12 cartuș
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MD SIL are o adeziune foarte bună pe metale. 
MD SIL previne coroziunea.
MD SIL Oxima negru este un etanșant cu silicon de înaltă 
calitate,  rezistent  la  căldură,  agent  de  reticulare  neutru, 
rezistent  la  intemperii,  vibrații,  umezeală  și  temperaturi 
înalte. MD SIL se întărește după 24 de ore. După această 
perioadă, poate rezista la temperaturi de până la +260˚C. 

în mediile cu umiditate (poate fi aplicat 
şi sub apă)

 MD  SIL vulcanizează  
formând un sigiliu durabil de cauciuc. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MD SIL 
Etanșant RTV cu silicon de înaltă calitate
Acest etanșant cu silicon monocomponent, de înaltă
 calitate, vulcanizează la temperatura camerei. Rezistență 
remarcabilă în timp, la frig şi căldură, cu o gamă largă 
de utilizări.
n Viteză maximă pentru întărire optimă (3 mm/24 ore).
n Utilizare economică.
n Manevrare ușoară.
n Disponibil în patru culori (negru, aluminiu, 
transparent și roșu).
n Rezistent la temperaturi de până la +300°C.
n Oximă - fără coroziune și fără miros.

Domenii de utilizare
Industria  auto  (pentru pompe  de  ulei,  transmisii,  industria
de  refrigerare,  industria  de  construcții  navale,  construcțiile 
de  rulote, aplicaţii casnice,  construcția  de  tractoare, 
industria  de  motoare  și  cea  electrică,  turbine  și  centrale 
nucleare, inginerie și transmisie, minerit, industria chimică
și petrochimică, utilitățile de gaze, apă și energie electrică 
și multe altele.

 MD-SIL rămâne elastic, are aderenţa mare, prin urmare, 
poate  rezista  la  solicitări dinamice cum sunt impacturile 
și vibrațiile.
MD-SIL  este  rezistent  la  temperaturi  foarte  ridicate  de  la 
+60˚C până  la  +230˚C,  versiunea  pe  culoarea  roșie  până  
la +300˚C.

Caracteristicile produsului
n Rezistență excelentă în timp, atât la frig căt și la căldură.
n Poate fi aplicat pe multe tipuri de materiale.
n Vâscozitate ridicată.
n Rezistență ridicată la diferite medii de lucru.

Rezistență la temperatură
Cartuș automat 200 ml
transparent -60°C până la +260°C
negru   -50°C până la +260°C
negru, oximă  -50°C până la +250°C
gri, oximă  -60°C până la +250°C
roșu                                  -60°C până la +300°C
aluminiu                           -50°C până la +260°C

cartuș 300 ml
-50°Ctransparent până la +260°C

tub 85 g
transparent, oximă  -50°C până la +250°C

Descrierea produsului

negru   -50°C până la +260°C
roșu                                 -60°C până la +300°C
aluminiu                           -50°C până la +260°C

negru, oximă   -50°C până la +250°C
roșu, oximă  -60°C până la +300°C
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Polimer MS alb în 
tuburi de 60 g și 120 g.

MD MS POLIMERPOLIMER MD MS 

Prin vopsirea rapidă peste polimer, întărirea nu este 
împiedicată,  ci întârziată.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADEZIV DE ÎNALTĂ CALITATE

n Fără izocianat și silicon.
n Poate fi vopsit. .
n Permanent elastic.
n Aplicabil ud-pe-ud.
n Rezistent la radiații UV, intemperii, apă sărată și 
clor.
n Aderenţă excelentă pe mai multe suprafețe.
n Întărire rapidă.
n Disponibil în culorile: alb, negru, gri și transparent.
n Rezistent la temperaturi între -40 până la 100 °C.
n Temperatură de procesare +5°C până la +40°C.
n Rezistă la anumiți solvenți.
n Polimerizează chiar și în straturi subțiri.
n Contractare redusă.
n Potrivit pentru piatră naturală.

Domenii de aplicare:
Lipirea metalelor, lemnului  și a materialelor plastice 
împreună și reciproc în construcția containerelor, 
prelucrarea metalelor, ingineria aparatelor, aer condiționat, 
construcția de iahturi, de ambarcațiuni, construcție de 
caroserii  și  vehicule,  etanșarea  elastică  a  canelurilor  și  a 

  
  
  

n Formare rapidă de peliculă. îmbinărilor  în  zonele  unde  siliconul  nu  poate  fi  folosit 
n Absorbția vibrațiilor. (contaminare cu silicon atunci când se vopsește).

  Poate fi aplicat folosind orice  presă  pentru silicon existentă
 în comerț.
Polimerul MS  este disponibil în alb, negru, gri și transparent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pulverizabil
Polimer MD MS este un etanșant 
pulverizabil potrivit pentru îmbinări.
Etanșează prin  pulverizare îmbinarile suprapuse 
sau sudate.  Are o adeziune bună pe metale 
(zinc, aluminiu, otel), metal grunduit și vopsit, 
 materiale  din  lemn,  diverse  materiale  dure şi
termoplastice. 

n Efect de izolare fonică
n Solvent, fără izocianat și silicon.
n Foarte bună rezistență la UV și stabilitate la îmbătrânire.
n Pulverizabil, poate fi întins.
Un produs pentru două aplicări
n Se poate vopsi peste imediat (ud pe ud). 
n Permanent elastic după întărire.
n Minimizează formarea crăpăturilor în vopsea.
n Rezistent la avarii mecanice.

Polimer MD MS pulverizabil aderă la cele mai multe
 suprafețe fără amorsare sau grund.

n

 
Aflat în stare initială, permite interventia locala prin
 sudură.

Polimer MS certificat ISEGA.
Certificat de conformitate 
38703 U 14
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POLIMER MD MS 2K 
Polimerul MD-MS 2K este un polimer MS de înaltă 
calitate - pe bază de adeziv.

n Întărire rapidă datorită sistemului de 2K
n Întărire fără umiditate, chiar pe suprafețe largi
n Fără izocianat și silicon
n Poate fi vopsit
n Permanent elastic
n Aplicabil ud-pe-ud

Rezistent la radiații UV, intemperii, apă, igrasie și clor.
Polimerul MD-MS 2K aderă foarte bine la multe suprafețe,
 în cele mai multe cazuri fără agent de grunduire.
Intervalul de rezistență la temperatură este între -40°C și
 +100°C.
Duritate Shore A 40 DIN 53505.
Duritate finală, gri după o oră, negru după patru ore –
 Polimer MS convențional (3mm) în 24 ore.
 Timp de întărire pentru manevrare 
– după 15 minute.

Cartușuri pentru Polimer MS 2K de 300 g și 500 g sunt 
disponibile pe negru și gri.

NOU!
Polimer 2K MS gri în 
cartuș dublu 65 g

Articol număr, conținut, unitate - pagina 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLIMER MD MS HT
POLIMER MS PENTRU TEMPERATURI RIDICATE
n Fără izocianat sau silicon.
n Poate fi vopsit.
n Permanent elastic.
n Aplicabil ud-pe-ud.
n Rezistent la radiații UV, intemperii, apă sărată şi 
clor.
n Aderență excelentă pe mai multe suprafețe.
n Întărire rapidă.
n Disponibil în culorile alb, negru, gri și transparent.
n Rezistent la temperaturi între -40 până la 100 ° C
+130 °C pentru perioade scurte (2-3 ore).
n Temperatură de procesare +5 până la +40 ° C.
n Ideal pentru acoperirea cu pulbere.
n Contractare redusă.

Domenii de aplicare:
Lipire structurală fără tensiune/ construcții  din oțel.  Lipirea 
metalelor, prelucrarea tablei,  construirea de dispozitive, aer 
condiționat.
Rezistență la temperaturi ridicate.

POLIMERUL MS HT este disponibil în alb, negru și gri.
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Prezentare generală a datelor tehnice

min. 10 10 10Timp de procesare 

Densitate (DIN 53479) mm 1,4 1

negru 1,37
gri 1,4
Întărire finală 
negru 4 ore
gri 1 oră

Timp de întărire            g/ml 3 mm/24h  3 mm/24h  4 mm/24h 3 mm/24h 
Rezistență la temperatură                 C°           -40 până la +100       -40 până la +100   -40 până la +90 -40 până la +90
Rezistență la temperatură          C° + 130

gri 15
Shore  A (DIN 53505)                   60 38 40 57Duritate 

Lăţimea maxima a îmbinarii 25 25 25 25

Rezistenţă la rupere (DIN53504)         %  300 250 550 180
Rezistenţă la întindere      (DIN 53504)    MPa         2,2 2,2 1,5 1,7

                             12 12                          6                              12Termen de valabilitate                      luni

negru 35Formare peliculă (23°C 55% RH)                                             min. 10 -15 10 - 15 10 - 15

MD MS POLYMER, transparent MMS.K290-T 300 g 20 cartuș
MD MS POLYMER, alb MMS.K290-W 440 g 20 cartuș
MD MS POLYMER, alb MMS.W.T60 60 g 10 tub
MD MS POLYMER, alb MMS.W.T120 120 g 10 tub
MD MS POLYMER, gri MMS.K290 440 g 20 cartuș
MD MS POLYMER, negru MMS.K290-S 440 g 20 cartuș

MD MS POLYMER HT, alb MMS.HT.W 440 g 20 cartuș

MMK.W.K290 450 g 12 cartușMK3000
MD MULTI FIX MMF.K310 470 g 20 cartuș
Accesorii:
Deschizător cartuș, negru 140750
Deschizător cartuș, gri 140894

produs articol număr conținut unitate ambalaj

MD MS POLYMER HT, gri MMS.HT.G 440 g 20 cartuș
MD MS POLYMER HT, negru MMS.HT.S 440 g 20 cartuș
MD MS 2K POLYMER, gri MMS.2K.G 300 g 12 cartuș peeler
MD MS 2K POLYMER, gri MMS.2K.G.S400 500 g 6 cartuș dublu 
MD MS 2K POLYMER, gri MMS.2K.G.S50 65 g 12 cartuș dublu 
MD MS 2K POLYMER, negru MMS.2K.S.S300 300 g 12 Peeler cartridge
MD MS 2K POLYMER, negru MMS.2K.S.S400 500 g 6 cartuș dublu 
POLIMER MD MS pulverizabil MMS.G.S450 450 g 12 cartuș
MD ADEZIV DE MONTAJ
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POLIMER MS Date tehnice  POLIMER MS  transparent           POLIMER MS 2K 
ADEZIV PARBRIZ

 MS

Bază MS-Hybrid MS-Hybrid  MS-Hybrid                      MS- hibrid         
Raport de amestecare                                                                                                       2 componete 1 : 1
Consistență păstos păstos păstos păstos
Temperatură de lucru                      °C +5 până la +30 +5 până la +30 +5 până la +40 +5 până la +35

negru  30
gri 10
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-40

+100

+120

Zerti�kat: 40681 U 15

MD MK 3000 Adeziv de montaj
Adeziv de montaj cu îmbinare inițială 
imediată
MD-MK 3000 este noua generație de adezivi de montare
şi  are  o  lipire  inițială  foarte  puternică.  Este  posibilă  lipirea
pieselor grele în poziții verticale și montarea pe tavan. Spre 
deosebire  de  adezivii  convenționali,  este,  de  asemenea, 
posibilă lipirea obiectelor grele, cum ar fi pietre, lemn, gresie
și metale, pe pereți și tavane cu ajutorul MD-3000 MK, fără 
cădere și alunecare.

n Lipire imediată.
n Inodor.
n Rezistent la intemperii, radiații UV, apă, clor, etc.
n Lipire rapidă, simplă și eficientă a materialelor.
n Fără izocianat și silicon.
n Poate fi vopsit.
n Permanent elastic și universal aplicabil.

Domenii de aplicare:
Adeziv  universal  pentru  lipirea  diverselor  materiale  de 
construcții, cum ar fi: piatră (naturală), ciment, oglindă, plăci

 de  rigips,  policarbonat,  PS,  PU,  PVC,  poliester,  plastic, 
vopseluri,  ceramică,  cupru,  grafit,  zinc,  aluminiu,  metale, 
R.V.S., lemn, etc. 
MD MK 3000 nu conține izocianați, solvenți și silicon. 
Lipire  inițială  foarte  bună  pentru a lega materiale de 
construcții grele, fără a utiliza coliere și/sau bandă.
MD  MK  3000  pentru  uz interior-exterior și 
industria construcțiilor.

MD MK MULTI FIX

Bază

Date tehnice MD MK 3000

Modificată
Polimeri MS 

Consistență tixotropic

Culoare alb           

Viteza de întărire                                          3 /24        

Timp de comprimare  (23°C 55% RH)          10-15

Densitate kg/m3                                                                             1569

Temperatură de lucru                              +5 până la +40
Rezistența mecanică în forfecare
 (DIN 53504)

MPa (N/mm²)
                                                              2,18

Rezistența la temperatură pe 
termen scurt (2 pânî la 3 ore)

Duritate Shore A  DIN 53505  58 

Modul E la deformare 100%  1,39 

Deformare la rupere (DIN 53504)                335 
Termen de valabilitate (+5 to +25°C)           12 

Rezistența la temperatură la 
(după întărire)

Rezistența la temperatură 
de la (după întărire)

.

cantitate comandată 

Culoare bej
Termen de valabilitate   12 luni

 ore la 2.5-mm talon
Rezistența la temperatură -30°C până la +110°C

n

n

n

n

A

n

n
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Testat şi aprobat conform EN204, grup deformare D4 la 
lipire lemn/lemn

  S
Date tehnice MD MULTI FIX
Bază Poliuretan
Timp de formare a peliculei Timp în mediu deschis uscat:5min.
(la +20°C/50%RF) Timp în mediu deschis ud: 2 min.

Legare la  +20°C și 150- Putere inițială: aprox. 15 min.
200g/m2  Pregătit de utilizare: aprox 24

MK 3000 adezivi de montaj cu
 certificare  ISEGA.
Certificat de conformitate 
40681 U 15

Testat şi aprobat 



1414

MD FLEX PU
ADEZIV ETANȘANT DE ÎNALTĂ CALITATE
MD-FLEX-PU este un adeziv și etanșant de înaltă calitate, 
monocomponent, pentru utilizare universală. 
MDFLEX PU rămâne elastic, cu stabilitate ridicată și poate 
compensa  astfel  sarcini  dinamice,  cum  ar  fi  impactul  și 
vibrațiile.
n Fără silicon.
n Poate fi vopsit. .
n Permanent elastic și cu aplicabilitate universală.
n Aplicabil ud-pe-ud.
n Înlocuiește metodele convenționale de fixare -
șuruburi, nituri sau sudură.
n Etanșează îmbinările.
n Rezistent la intemperii, radiatii UV, apă de mare, etc
n Are o Duritate Shore de 50 și, prin urmare, are o
stabilitate interioară extrem de bună.
n Inodor

Domenii de aplicare:
Lipirea  de  metale,  lemn  și  materiale  plastice,  împreună  și 
unul de altul, în construcția containerelor, prelucrarea 
metalelor, construcția aparatelor, aer condiționat, 
construcția de iahturi/ ambarcațiuni, construcția de caroserii

 de vehicule și ferestre. Etanșare elastică a îmbinărilor, 
chiar și în domeniile în care  siliconul  nu  poate  fi  folosit 
(contaminare cu silicon în timpul vopsirii). 
Disponibil în: gri, negru și alb.

produs articol număr conținut unitate ambalaj

MD LIQUID BLOCK

MLB.G.D1 1,2 kg 10

cartuș
     tub 

găleată
găleată

MLB.G.E7             7 kg 5
MLB.G.E14          14 kg 1
MLB.G.K220         220 g 9 cartuș
MLB.G.K440  440 g 12 cartuș

MD  FLEX  PU,  negru     MPU.S.K310         360  g         12         cartuș
MD FLEX PU, gri        MPU.G.K310        360 g         12            cartuș
MD FLEX PU, alb MPU.W.K310 360 g 12

Date tehnice MD FLEX PU

Bază Poliuretan

Consistență păstos

Temperatură de aplicare +5°C până la+30°C

Flux  ISO 7390 <2 mm

Contractare ISO 10563 10 %

Densitate 1,18 g/ml

Timp de aderență  (23°C/50% RH) cca. 60 minute

Viteza de întărire (23°C/50% RH)   4 mm/24h
Rezistă la îngheț până la -15°C 
(în timpul transportului): 

 da 

Durată de depozitare +5°C și+25°C 12 luni            

Poate fi  vopsit după întărire                        da

Capacitatea de mișcare a conexiunii ±25 %

Rezistența la temperatura după întărire     -40°C până la +90°C 

Proprietăți mecanice 2 mm film

Duritate Shore-A  A 3s DIN 53505 50

Modul 100%  DIN 53504 0,6 mPa.s (N/mm²)

Elasticitate la rupere DIN 53504
 

>400 %
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Modalitate de aplicare:
Suprafețele trebuie să fie dure, stabile și  fără materie 
contaminantă (praf, ulei, etc.). Înlăturaţi  temeinic toate 
reziduurile  de  la  straturile  anterioare.  MD  LIQUID  BLOCK 
are  o  aderență  excelentă  la  multe  materiale  de construcții 
cum ar fi beton, sticlă, rigips, ceramică, țiglă, lemn si diverse
 metale cum ar fi aluminiu, oțel, zinc și cupru. Nu decolorează  
metalele,  nici  pe  cele  care  nu  sunt  vopsite. 
Bitumul  poate  cauza  decolorare.  Va  rugăm  să  faceți 
întotdeauna teste! MD LIQUID BLOCK poate fi utilizat fără 
grund pe suprafețe cu igrasie, totuși, nu acoperite de apă.  
MD LIQUID BLOCK poate fi utilizat direct din recipient, fiind 
necesară doar o amestecare prealabilă înainte de aplicare. 
Poate fi aplicat cu o rolă sau  perie lată de vopsea în 
două straturi de cate 1 mm. După uscare, trebuie să se ajungă
 la un  strat  de  2  mm.  Aplicați  al  doilea  strat  după  ce  primul 
strat  s-a  uscat  complet  (aprox.  3  ore  la  23˚C  și  umiditate 
relativă de 50%). După 12 ore (la 23˚C și umiditate relativă 
de 50%) zona tratată este complet uscată și activitățile pot fi
 reluate. Variațiile  de  temperatură  și/sau  schimbările  în 
umiditate pot duce la întârzierea întăririi. Folosiți aprox. 1,4 
până la 2,0 kg/ m2. Îmbinările nedemontabile și  îmbinările 
cu rost de dilatație trebuie preparate în mod corect pentru a
 obține rezultate optime. Materiale profesionale Backfill sunt
 obligatorii  (spre  exemplu,  pentru  extrudarea  polietilenei 
expandate).  Pentru  elasticitatea  etanșantului  la  îmbinări 
utilizați  proporții  de  2:1  sau  max.  1:1  lațime/adâncime 
(lațimea minima a îmbinării 6 mm, maximum 20 mm).

 

MD LIQUID BLOCK
ETANȘANT UNIVERSAL
Etanșant monocomponent, fără solvenți, 
pentru suprafețe orizontale și verticale.
n Pregătit pentru utilizare (un component, nu necesită mixare)
n Produs cu vâscozitate scăzută.
n Fără solvenți.
n Fără izocianați.
n Nu conține particule.
n Aplicabilitate excelentă.
n Permeabil la vapori de apă.
n Rezistent la temperaturi de la -40 ° C până la +90 ° C.
n Adeziune excelentă la multe suprafețe cum ar fi beton, 
lemn, ceramică, metal si multe altele, de asemenea, fără 
grund.
n Aderă la suprafețe uzate și umede.
n O bună umplere a interstiţiilor.
n Rezistența excelentă la chimicale.
n Bună rezistență la intemperii și radiații UV.
n Poate fi vopsit.
n Se întărește la temperatura camerei.
n Se lucrează ușor la - 5 ° C până la + 40 ° C.
n Timp scurt de întărire.
n Nu rămâne suprafață lipicioasă.

MD LIQIUD BLOCK este un etanșant universal pentru cele 
mai  diverse  zone, cum ar  fi acoperișuri, pereți, medii 
umede.  Pentru  vehicule,  funcționează  ca  o  completare  a 
protecției caroseriei și ca un etanșant modelabil. 
Asigură impermeabilizarea cu uşurintă pentru: plafoniere,
 luminatoare, jgheaburi, îmbinarea burlanelor, îmbinarea 
pereților, îmbinările  șemineelor, ventilație exterioară, etc

MD LIQUID BLOCK este potrivit pentru substraturi cum ar fi 
polistiren,  plastic,  beton,  lemn, piatră,  șindrilă.  MD LIQUID 
BLOCK oferă o punte de cel puțin 10 mm, este rezistent la 
radiații  UV și intemperii (chiar și în timpul întăririi).



timp scurt până la +120°C timp scurt până  la +120°C  timp scurt pana la +120°C SIVES
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CA-STAR 2K CA-STAR 2K met CA-STAR 2K FLEX

MGL.STAR.S10
MGL.STAR.S50

MGL.STAR.M.S10
MGL.STAR.F.S10
MGL.STAR.F.S50

seringă dublă 10 g 10 unităţi  
seringă dublă  50 g 16 unităţi 

seringă dublă 10 g 10 unităţi seringă dublă 10 g 10 unităţi 
seringă dublă 50 g 16 unităţi 

MD CA-STAR 2K, MD CA-STAR 2K met, 

MD CA-STAR 2K FLEX

Umplere interstiţii

Putere mare

Formula specială
pentru metale

Finisare metalica

Umplere interstiţiiFlexibil
şi elastic

Neiritant
Făra eticheta

Absoarbe impactul 
şi vibraţiile

CA-STAR 2K și 2K CA-STAR met, 10 g sunt livrate în ambalaje imprimate. Conține 10 bucați.

aprox. 3 minute,
termodependent

întărire în 5 
min

umple interstiţiile
de orice volum

rezistent 
la impact

prelucrabil

aprox. 3 minute aprox. 3 minute

Rezistenţă la  temperaturi

Temperatura de aplicare

Umplerea interstiţiilor

-0°C până la +80°C -40°C până la +80°C

de la -25°C de la -25°C de la -25°C

până la 6 mm până la 6 mm până la 6 mm

-40°C până la +80°C

Raport de amestecare 4:1 4:1 4:1

Timp de procesare

Alungire la punctul de rupere 200%

Caracteristici

Nr. articol

ambalaj/ unitate
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ADEZIV INSTANT MD 
Adezivii CA de la MARSTON-DOMSEL sunt potriviți, în mod special, pentru toate tipurile de lipire 
a componente de metal cu cauciuc, plastic și lemn. Sunt  indicați pentru materiale poroase. 
Pot lipi lemn, ceramică, piele, plută și plastic, în funcție de specificații.

Nu  există  adeziv  care  să  poate  lipi  totul.  Adezivi  specifici 
sunt necesari pentru diverse materiale cu care se potrivesc,

 conform compoziției lor structurale și vâscozității. Adezivul 
instant MD GLUE de la MARSTON-DOMSEL este furnizat 
în  sticluțe  practice  cu  picurătoare  și  este  disponibil  în 
diverse versiuni pentru toate tipurile de materiale. 

n Utilizare economică.
n  Posibilitatea unei aplicări precise.
n Rezistență ridicată la impact.
n Rezistență la întindere extrem de bună.
n Stabilitate la temperaturi înalte.
n Lipește în câteva secunde.
n Fără silicon.

Domenii de aplicare:
Industria  electrică  și  electronică,  inginerie,  prelucrarea 
metalelor,  construcția  de  vehicule,  construcția  de  matrite, 
industria  de  mobilă,  procesarea  plasticului,  stomatologie, 
lipirea unghiilor, industria cauciucului, etc. 

Utilizare:
Părțile  ce  urmează  a  fi  lipite  trebuie  să  fie  curate  și  fără 
urme de  ulei  sau  grăsimi.  Aplicați  adezivul  instant  în  strat 
subțire  pe  o  parte  si  presați  părțile  împreună.  Va  deveni 
uscat la atingere după câteva secunde, în funcție de tip,  
întărirea  finală  va  avea  loc  după  24  de  ore.  Activatorul 
nostru  nr.9  poate  fi  utilizat  pentru  a  grăbi  procesul  de 
întărire.  Pentru  materiale  cum  ar  fi  PP,  PE,  Teflon®  sau 
silicon,  părțile  trebuie să fie  tratate în  prealabil  cu amorsă 
nr. 7.

Unități noi de ambalare pentru MD GLue, 20 g și 50 g 
fiecare  12  bucăți în cutie.



mPa.s
gap-filling / 
mm

curing time 
handling
sec.

temperatur
resistance
°C

release / 
marking free

article No. content unit
packa-
ging

MGL.101.F10
MGL.101.F20
MGL.101.F50
MGL.101.F500

10 g
20 g
50 g

500 g

25
12
12

1

bottle

MGL.111.TS4
MGL.111.PT5
MGL.111.F10
MGL.111.F20
MGL.111.F50
MGL.111.F500

4 g
5 g

10 g
20 g
50 g

500 g

12
25
25
12
12

1

tube
cartridge
bottle
bottle
bottle
bottle

NSF Listed P1 
(Reg. No. 150265)

MGL.150.PT5
MGL.150.F10
MGL.150.F10-BK
MGL.150.F20
MGL.150.F50
MGL.150.F500

5 g
10 g
10 g
20 g
50 g

500 g

25
25
10
12
12

1

cartridge
bottle
bottle/
blister card
bottle
bottle
bottle

MGL.200.F10
MGL.200.F20
MGL.200.F50
MGL.200.F500

10 g
20 g
50 g

500 g

25
12
12

1

bottle

NSF Listed P1 
(Reg. No. 150268)

MGL.300.F10
MGL.300.F20
MGL.300.F50
MGL.300.F500

10 g
20 g
50 g

500 g

25
12
12

1

bottle

MGL.405
NSF Listed P1 
(Reg. No. 150267)

MGL.405.F20
MGL.405.F100
MGL.405.F500

20 g 
100 g
500 g

12
10

1
bottle

MGL.BS.F10
MGL.BS.F20
MGL.BS.F50
MGL.BS.F500

10 g
20 g
50 g

500 g

25
12
12

1

bottle

MGL.BS1.F10
MGL.BS1.F20
MGL.BS1.F50
MGL.BS1.F500

10 g
20 g
50 g

500 g

25
12
12

1

bottle

10 g
20 g 
50 g

25
12
12

bottle

MGL.EL.F20
MGL.EL.F50

20 g 
50 g

12
12

bottle

MGL.FL.F20
MGL.FL.F50

20 g 
50 g

12
12

bottle
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 produs calitate | aplicare bază vâscozitate  20°C

Pentru lipire instantă extrem de rapidă a 
suprafețelor fine de plastic sau cauciuc. Nu sunt
 posibile  modificări  ulterioare.  Fluid  subțire  cu 
acțiune capilară.

Pentru lipiri rezistente ale metalelor și                
                                         combinațiilor de plastic. Aplicare universală.MGL.111.495

Pentru  aplicare  universală  pentru  un  spectru                                                                                    larg de materiale          .MGL.150.424

200 - 350

50 - 100 0,10 8 - 20 -60 to +80 

MGL.200.435

MGL.300.431
1.200 - 1.500

MGL.310.415 Metil 
Cianoacrilat

1.200 - 1.700

2.500 - 3.000

3 - 10 0,05 2 - 10 -50 to +80

100

15 - 25

90 - 120

 90 - 120

Etil 
Cianoacrilat

MGL.BS.406

MGL.BS100.401

 MGL.BS-SP

Etil
CianoacrilatMGL.EL.4850

Rămâne  flexibil!  Se  poate  curba  până  la  180˚, 
pentru cauciuc și combinații cauciuc-plastic. 
Potrivit  în  mod  special  pentru  inele-O  și 
componente  de  cauciuc  care  sunt  supuse 
mișcărilor continue. 

De șase ori mai rezistent la impact și de zece ori mai 
rezistent la exfoliere decât un adeziv CA convențional.
 Rezistență foarte bună de rupere la forfecare (240 kg
 per centimetru pătrat cu oțel/oțel). Rezistent  la 
temperatură  până  la  +135˚C  (cu  această  sarcină 
ridicată  adezivul  tot  are  o  rezistență  de  rupere  la 
forfecare  de  60  kg/cm²  cu  oțelul),  impermeabilitate 
mai mare, tare la atingere în doar 45 de secunde (o 
caracteristică  extraordinară  a  adezivului  CA  cu  o 
viscozitate de aprox. 3000 mPa.s)

Etil
CianoacrilatMGL.FL.403

2 - 5                   

NSF Listed P1 
35 - 70             
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MGL.101.4062 Etil 
Cianocrilat

                                                                                       Etil 
Cianoacrilat (Reg. No. 142940)

Ramona
Typewritten text
vâscozitate medie

Ramona
Typewritten text
vâscozitate medie

Ramona
Typewritten text
EtilCianoacrilat

Ramona
Typewritten text
Etil Cianoactilat

Ramona
Typewritten text
Pentru lipirea suprafețelor poroase. Potrivit în mod special pentru lemn, cauciuc, ceramică, plută, etc.

Ramona
Typewritten text
Pentru lipirea suprafețelor poroase.  Potrivit în mod special pentru lemn, piele etc.

Ramona
Typewritten text
EtilCianoacrilat

Ramona
Typewritten text
vâscozitate ridicată

Ramona
Typewritten text
Pentru lipirea metalelor, metal/cauciuc și combinații metal/plastic. Potrivit în mod special pentru părți metalice neregulate.

Ramona
Typewritten text
vâscozitate ridicată

Ramona
Typewritten text
vâscozitateridicată

Ramona
Typewritten text
vâscozitate scăzută

Ramona
Typewritten text
vâscozitate medie

Ramona
Typewritten text
vâscozitate scăzută

Ramona
Typewritten text
vâscozitatemedie

Ramona
Typewritten text
vâscozitatemedie

Ramona
Typewritten text
Etil Cianoacrilat

Ramona
Typewritten text
Pentru lipirea cauciucului, plasticului, metalelor si EPDM. Lipește rapid.

Ramona
Typewritten text
Etil Cianoacrilat

Ramona
Typewritten text
Pentru lipirea cauciucului (EPDM), plasticului, oțelului si altor metale. Lipește in 1-3 secunde.

Ramona
Typewritten text
EtilCianoacrilat

Ramona
Typewritten text
Pentru lipirea cauciucului, plasticului, oțelului și altor metale.

Ramona
Typewritten text
Pentru plastic transparent și translucid. Locul unde a fost lipit, nu rămân urme albe și nici nu înflorește. 

Ramona
Typewritten text
vâscozitatescăzută

Ramona
Typewritten text
vâscozitatescăzută
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product property | application base
viscosity 20°C 

MGL.101.4062

For extremely rapid instant bonding of smooth 
plastic or rubber surfaces. Subsequent adjust-
ment is no longer possible. Thin fluid with a ca-
pillary action.

Ethyl 
Cyanacrylate

MGL.101.F10
MGL.101.F20
MGL.101.F50
MGL.101.F500

10 g
20 g
50 g

500 g

25
12
12

MGL.111.495
For high-strength bonding of metals and plastic 

MGL.111.TS4
MGL.111.PT5
MGL.111.F10
MGL.111.F20
MGL.111.F50
MGL.111.F500

4 g
5 g

10 g
20 g
50 g

500 g

12
25
25
12
12

1

MGL.150.424
For universal application with a wide variety of 
materials.

Ethyl 
Cyanacrylate

50 - 100
medium 

MGL.150.PT5
MGL.150.F10
MGL.150.F10-BK
MGL.150.F20
MGL.150.F50
MGL.150.F500

5 g
10 g
10 g
20 g
50 g

500 g

25
25
10
12
12

1

MGL.200.435
For bonding porous surfaces. Especially suitable 
for wood, rubber, ceramics, cork etc.

Ethyl 
Cyanacrylate

200 - 350
medium 

MGL.200.F10
MGL.200.F20
MGL.200.F50
MGL.200.F500

10 g
20 g
50 g

500 g

25
12
12

MGL.300.431
For bonding highly porous and uneven surfa-
ces. Especially suitable for wood, leather etc.

Ethyl 
Cyanacrylate

1.200 - 1.500
high 

MGL.300.F10
MGL.300.F20
MGL.300.F50
MGL.300.F500

10 g
20 g
50 g

500 g

25
12
12

MGL.310.415
For bonding metals, metal/rubber and metal/
plastic combinations. Especially suitable for
slightly uneven metal parts.

Methyl 
Cyanacrylate

1.200 - 1.700
high 

MGL.405

Six times more impact resistance and ten times more 
peeling resistance than a conventional CA adhesive. 
Very high tensile shearing strength (240 kg per squa-
re centimetres with steel/steel). Temperature resistan-
ce up to +135 °C (with this high load the adhesive still 
possesses tensile shearing strength of 60 kg/cm² with 
steel), greater waterproofness, hard to the touch in 
just 45 seconds (an extraordinary figure for a CA ad-
hesive with a viscosity of approx. 3000 mPa.s)

Ethyl 
Cyanacrylate (Reg. No. 150267)

MGL.405.F20
MGL.405.F100
MGL.405.F500

20 g 
100 g
500 g

12
10

MGL.BS.406
For bonding rubber, plastic, steel, metals and 
EPDM. Bonds quickly.

Ethyl 
Cyanacrylate (Reg. No. 150266)

MGL.BS.F10
MGL.BS.F20
MGL.BS.F50
MGL.BS.F500

10 g
20 g
50 g

500 g

25
12
12

MGL.BS100.401
For bonding rubber (EPDM), plastics, steel and 
metals. Sticks within 1 - 3 seconds.

Ethyl 
Cyanacrylate

100
medium 

MGL.BS1.F10
MGL.BS1.F20
MGL.BS1.F50
MGL.BS1.F500

10 g
20 g
50 g

500 g

25
12
12

MGL.BS-SP
For bonding rubber, plastic, steel and other 
metals.

Ethyl 
Cyanacrylate

10 g
20 g 
50 g

25
12
12

MGL.EL.4850

Stay flexible! Bendable to 180°, for rubber and 
rubber-plastic combinations. Particularly suita-
ble for O-rings and rubber components which 
are subjected to continual movements.

Ethyl 
Cyanacrylate

90 - 120
medium MGL.EL.F20

MGL.EL.F50
20 g 
50 g

12
12

MGL.FL.403
For transparent and translucent plastics. The 
bonded location leaves no white edge and 
does not effloresce.

Ethyl 
Cyanacrylate

90 - 120
medium MGL.FL.F20

MGL.FL.F50
20 g 
50 g

12
12

rezistența la 
temperatură
°C

eliberare/
fără marcaj articol nr. conținut unitate ambalare

1

tub
cartuș
sticlă
sticlă
sticlă
sticlă

NSF Listat P1 
(Reg. No. 150265)

NSF Listat P1 
(Reg. No. 150268)

cartuș
sticlă
sticlă/
blister 
sticlă
sticlă
sticlă

1

             

sticlă

            

sticlă

sticlă

sticlă

  sticlă

  

-50 până la +80

-60 până la +80

2 - 5 low viscosity   -50 până la +80 

-50 până la +80

0,30 -60 până la +80 MGL.310.F20 20 g  12 sticlă

 0,15 20  -  50          -50 până la +135

0,07 2 - 10            -60 până la +80

15 - 25 low viscosity 0,05 2 - 10 -50 până la +80 MGL.BS-SP.F10
MGL.BS-SP.F20
MGL.BS-SP.F50

0,05 3  -  1            -60  până la+80

                                                                  0,07 5 - 15 -50 până la +80

   NSF  Listat  P135 - 70  

  0,05 

       0,07

 0,10

0,15

0,20

0,30

timp de uscare 
manevrare
sec.

         3 - 10

5 - 15

8 - 20

 10 - 20

 10  - 30

 10 - 30

-50 până la +80
combinations. Universally applicable.

Ethyl 
Cyanacrylate (Reg. No. 142940)

high NSF Listat P1 
2.500 - 3.000

3 - 10 low viscosity 0,05 2 - 10  -50 până la +80  NSF Listat P1
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curing time 
handling
sec.

temperatur 
resistance
°C

release /
marking free

article No. content unit packaging

20 g
50 g

25
12

bottle

50 g
12
12

bottle

20 g
50 g

12
12

bottle

3 g
3 g

20 g

10
12
12

tube
tube/blis-
tercard
tube

MGL.SQ.F10
MGL.SQ.F20
MGL.SQ.F50
MGL.SQ.F500

10 g
20 g
50 g

500 g

25
12
12

1

bottle

20 g
500 g

12
1

bottle

1.000 MGL.SW4.F50
20 g
50 g

12
12

bottle

20 g
50 g

12
12

bottle

MGL.X1

MGL.X2

MGL.X3

(Reg. No. 151975)
MGL.X1.ST12
MGL.X1.F25

12 g
25 g

18
12

Dosing pen
Dosing
bottle

(Reg. No. 151976)
MGL.X2.ST12
MGL.X2.F25

12 g
25 g

18
12

Dosing pen
Dosing
bottle

1.200 - 
1.500 (Reg. No. 151977)

MGL.X3.ST12
MGL.X3.F25

12 g
25 g

18
12

Dosing pen
Dosing
bottle

20

                   

Healthy & Safety

30 - 50

10 - 30

90 - 120

50.000 tixotropic 0,50 5 - 60 -50 to +80
MGL.G.T3 
MGL.G.T3-BK
MGL.G.T20

1.500

120 - 250

Etil
Cianoacrilat

Etil
Cianoacrilat

MGL.GA.460  Adeziv CA inodor. Potrivit pentru polistiren, sticlă
 acrilică și materiale transparente. Nu înflorește.

2

MGL.G.454

 MGL.SQ.414 Pentru lipirea rapidă a plasticului și cauciucului.
Etil
Cianoacrilat

MGL.ST

500 - 
MGL.SW4.480

MGL.SW15

Inodor.          
Tixotrop.
Ramâne flexibil.
Adeziune ridicată.
Nu este periculos. Certificat ISEGA 

40680 U 15

MGL.405 în 100g și 20g sticlă

MGL.M100.496 Metill 
Cianoacrilat MGL.M1.F50

Metil 
Cianoacrilat MGL.M.F50

Etil 
Cianoacrilat

Etil
Cianoacrilat

Metoxietil
Cianoacrilat

Metoxietil
Cianoacrilat

Nou!
MGL.111 în 4 g
Tub inovativ.  

 produs proprietăți/ aplicare bază               vâscozitate 20°C
mPa.s

gap-filling / 
mm
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product property | application base
viscosity 20°C 

MGL.GA.460
Odourless CA adhesive. Suitable for polystyre-
ne, acrylic glass and transparent materials. Does 
not effloresce.

Ethyl 
Cyanacrylate MGL.GA.F50

20 g
50 g

25
12

MGL.M.493
Methyl-Base. For rapid bonding of smooth ma-
terials, metal/rubber and metal combinations.

Methyl 
Cyanacrylate MGL.M.F50

20 g
50 g

12
12

MGL.M100.496
Methyl-Base. For bonding metal and plastic 
combinations.

Methyl 
Cyanacrylat MGL.M1.F50

20 g
50 g

12
12

MGL.G.454
Special instant adhesive in thixotropic form. 
Does not run, can also be worked on vertical 
surfaces. Bonding of metal, wood and plastic.

Ethyl 
Cyanacrylate

3 g 
3 g

20 g

10
12
12

MGL.SQ.414 For fast bonding of plastic and rubber.
Ethyl 

10 g
20 g
50 g

500 g

25
12
12

MGL.ST
For bonding of different material compounds 
(metal, rubber, wood, cardboard, ceramics as 
well as most plastics) and among each other.

20 g
500 g

12

MGL.SW4.480
Black impact-resistant instant adhesive. For bon-
ding rubber and metals.

Ethyl 
Cyanacrylate

500 - 
1.000 MGL.SW4.F50

20 g
50 g

12
12

MGL.SW15
Black impact-resistant instant adhesive. For bon-
ding rubber and metals. High temperature re-
sistance up to 120°C. Withstands vibration.

Ethyl 
Cyanacrylate MGL.SW15.F50

20 g
50 g

12
12

MGL.X1

MGL.X2

MGL.X3

Odorless                          
No blooming
Remains flexible
High adhesion
Non hazardous

Methoxyethyl 
Cyanacrylate

12 g
25 g

18
12

12 g
25 g

18
12

MGL.X3.ST12
MGL.X3.F25

12 g
25 g

18
12

21

 

timp de întărire 
pentru 

manevrare
sec.

rezistența la 
temperatură

°C
eliberare/ 

fără marcaj article Nr. conținut unit. ambalaj

10 - 30 low viscosity 0,05 20 - 70          -50 până la +80
sticlă

30 - 50 low viscosity 0,03 5 - 20  -60 până la +80
sticlă

MGL.M1.F2090 - 120 medium viscosity 0,10 5 - 15          -60  până la +80
sticlă

tub
tub/
blister

         sticlă

          sticlă

sticlă

sticlă

Stilou de 
dozare
sticlă de 
dozare
Stilou de 
dozare 
sticlă de 
dozare
Stilou de 
dozare 
sticlă de dozare

(Reg. Nr. 151976)         MGL.X2.ST12
MGL.X2.F25

1.200 - 
1.500 (Reg. Nr. 151977)

90 - 120 medium viscosity 0,10 10 - 120        -50 până la +80

medium viscosity 0,10 5 - 40         -50 până la +120

1.500 high viscosity 0,15 10 - 30         -60 până la +100

40 - 60 low viscosity 0,10 5 - 90         -50 până la +80          NSF Listat P1
(Reg. Nr. 151975)       MGL.X1.ST12

90 - 120 medium viscosity  0,10  3 - 30  -55 până la +80

50.000 thixotropic 0,50 5 - 60          -50 până la +80 MGL.G.T3 
MGL.G.T3-BK
MGL.G.T20

MGL.SQ.F10
MGL.SQ.F20
MGL.SQ.F50
MGL.SQ.F500

Methoxyethyl 
Cyanacrylate MGL.ST.F500

MGL.X1.F25

120 - 250 medium viscosity 0,10 0 - 120         -50 până la +80  NSF Listat P1

 high viscosity                                               0,30                      10 -120         -50  până la +80          NSF Listat P1
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MD GLUE XTREME

22

                   

Healthy & Safety

Noua generație de cianoacrilați!
n Fără scurgeri.
n Inodor.
n Nu este periculos.
n Rămâne flexibil.
n Rezistent la temperaturi ridicate.
n Nu interferează cu componentele eletronice.
n Adeziune ridicată.
n Bună capacitate izolatoare.
n Rezistență la umezeală.

XTREME 1
        vâscozitate scăzută

XTREME 2
       vâscozitate medie 

XTREME 3
   vâscozitate ridicată 

Pentru linia noastră nouă de adezivi CA, vă oferim opțiuni  
inovative de dozare. Sticlă cu bază 25 g sau 12 g pentru  
dozare practică.

n Se evită scurgerile.
n Supapă cu ac.
n Nu se înfundă duza.
n Aplicare ușoară a adezivului.
n Dozare precisă.

A
D
EZ

IV
I
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PREMIUM GLUE MD GLUE MOISTURE RESISTANT MD GLUE DUPLEX MD GLUE HEAT

Noul  MD  PREMIUM  GLUE  este  rezultatul  progresului  nostru 
continuu în domeniul adezivilor cianoacrilați. Cu cele trei noi tipuri 
de MD PREMIUM GLUE, am extins gama de adezivi rapizi, cât și 
diversele domenii de aplicare.
Printre altele, MOISTURE RESISTANT este rezistent la umiditate. 
Comparat cu un adeziv CA standard, deține o rezistență excelentă 
la mediul înconjurător.
DUPLEX este caracterizat de două feluri diferite de uscare – prin 
lumină  UV  sau  umiditate.  Astfel,  chiar  și  materialul  care  nu  este 
transparent poate fi  lipit,  fără erori. Chiar şi în exces, adezivul se
poate întări în 1-2 s. De asemenea, poate fi utilizat ca masă de 
uniformizare. 
HEAT este un adeziv ce poate fi utilizat în toate  domeniile în  care 
sunt necesare  temperaturi înalte (150˚C), asigurând de fiecare dată 
o lipire eficientă.

            vâscozitate scăzută 

            vâscozitate medie

            vâscozitate medie

Metoxietil cianoacrilat
Tehnologie Etil ciano Cianoacrilați, UV, lumină

Tip chimic                                                                                           Alcoxietil cianoacrilate cu 
fotoinițiator

Cianoacrilați

Culoare neântărit transparent transparent, lichid galben transparent
Componente un component-nu necesită amestecare un component-nu necesită amestecare 
Vâscozitate                       vâscozitate scăzută                                 vâscozitate medie vâscozitate medie
Caracteristici speciale       rezistent la umiditate întărit prin lumină UV sau umiditate rezistent la temperaturi de până la  

         150°C

Număr articol, 
Conținut, Ambalaj

MGL.PM.F20   sticlă  20 g  unități  12    MGL.PD.F20   sticlă  20 g  unități  12
MGL.PD.T5    tub  5  g  unități  10
MGL.PD.R5    rachetă 5 g  unități 16

MGL.PH.F20   sticlă 20 g  unități 12

REZISTENT LA UMIDITATE

DUPLEX

CĂLDURĂ

MD PREMIUM GLUE



MD REMOVER
MRM.F20
MRM.F500

20 ml
500 ml

25

MD PRIMER NO. 7
MAC.P7.Y15
MAC.P7.F15

15 ml
15 ml

25
25 

24

Produse speciale pentru MD GLUE

Curăță, degresează piesele și accelerează procesul 
de întărirea a adezivilor  CA în decurs de 1-4  secunde, în 
funcție  de  tipul de adeziv  CA, diferența dintre  părțile de 
lipit şi temperatură. 

MD-Activator Nr. 9 pentru adezivii CA

MD- accelerator de întărire
Acceleratorul de întărire Marston-Domsel asigură o întărire 
mai rapidă a adezivului instant MG-GLUE. Utilizare 
principală pentru adezivi instant cu vâscozități mai mari.
Aplicare:
Îndepărtaţi murdărirea și uleiul/grăsimea de pe suprafețele
care trebuie lipite cu ajutorul unui produs, cum ar fi Marston
Cleaner.  Aplicați  MD-activator  de  CA  prin  pulverizare  pe
suprafața  de  lipire.  Aplicați  adezivului  pe  cealaltă  parte  și
asamblaţi imediat piesele împreună.

Îndepărtează  adezivii de pe mâini, tapițerie, materiale 
plastice și multe alte materiale.
(Este recomandat un test înainte de utilizare).

Domenii de aplicare:
Industria electrotehnică și electronică,
prelucrarea metalelor, construcția de automobile, 
construcția de matriţe, industria mobilei etc.

Agent MD de îndepărtare a adezivului

Agent MD de umplere
Agentul MD de umplere are o granulaţie specială, ce
permite extinderea și stabilizarea suprafețelor mici de lipire.
Agentul MD de umplere acoperă găuri și fisuri, uniformizează
 neregularitățile  suprafeței,  permite refacerea  părților foarte
 mici, devine foarte solid, poate fi grunduit și vopsit. 
Cel mai bun şi rapid rezultat poate fi realizat cu MD-Glue BS.

Grund MD Nr. 7
Materiale precum PP PE, siliconul și Teflon® nu pot 
fi lipite împreună, fără un tratament  prealabil.

 Lipirea acestor  materiale doar cu adeziv fără utilizarea unui 
grund este una superficială. 
Grundul permite să fie legate între ele poliolefinele 
(polietilenă, polipropilenă), PTFE, siliconul și alte materiale 
dificil de lipit. 
Aplicare:
Aplicați un strat subțire de grund pe suprafețele care trebuie
lipite  și  lăsați  la  uscat  timp  de  câteva  secunde. Aplicați
adezivul şi asamblaţi piesele apăsand ferm. Se  lipesc  după
 1-2 minute. Întărirea finală este obținută după 24 de ore.

MD HARDENING ACCELERANT MAC.Y15 15 ml 25

produs articol număr conținut unitate ambalaj

MD ACTIVATOR CA MAC.A9 .Y150 150 ml 6 cutie din tablă

sticlă cu pulverizator

 1
MD FILLER MGL.F.F20 20 g 25 sticlă

sticlă cu pulverizator 
sticlă cu perieA

D
EZ
IV
I
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10
6

10
6

10
6

10
6

ADEZIVI MD-UV
Adezivii  MD-UV  reacționează  prin  radiația  luminii  UV. 
Vom obține în doar câteva secunde o lipire transparentă,

 de înaltă rezistență, de exemplu, a sticlei cu metalul. 
Tehnica  de  întărire  UV  oferă  avantajul  de  a  putea 
alege  liber  momentul  de  întărire,  iar  timpii  de  întărire  de 
scurtă  durată  permit  o  viteză  de  productivitate eficientă. 
Vâscozitățile specifice sunt disponibile pentru fiecare tip de 
aplicație.
n Circuite electronice.
n Electronice de consum. 
n Electronice pentru industria auto.
n Procesarea plasticului și a sticlei.

rezistența la 
temperatură

2.500 - 5.000   
vâscozitate ridicată

500 -1.000     
vâscozitate medie

1.200 - 2.000   
vâscozitate medie

50 - 100   
vâscozitate scăzută

articol vâscozitate mPa.s

Adeziv MD
 UV 20
Adeziv  MD
 UV 21
Adeziv  MD
 UV 22
Adeziv  MD
 UV 23

-40°C +120°C

-40°C +120°C

-40°C +120°C

-40°C +120°C

sticlă

sticlă

sticlă

MUV.20.F50
MUV.20.F250

MUV.21.F50
MUV.21.F250
MUV.22.F50
MUV.22.F250

MUV.23.F50
MUV.23.F250

50 g
250 g

50 g
250 g

50 g
250 g

50 g
250 g

articol număr conținut unitate ambalaj
sticlă
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Adezivul special MD-UV-STAR combină rezistenţa ridicată
cu fiabilitatea absolută şi invizibilitatea virtuală pentru
sticlă/ plastic/ metal/ lemn/ piatră. Este potrivit pentru
lipirea bijuteriilor din sticlă, cristal cu plumb şi sticlă
laminată de siguranță (spre exemplu: geamuri auto şi
oglinzi retrovizoare). Nu este potrivit pentru acvarii.
Adezivul se întărește cu lumina UV folosind proiectorul
UV anexat sau singur, prin lumina solară directă.

Lipire la o apăsare de buton!
Printr-o simpla apăsare de buton puteţi alege:
Când adezivul reacționează și lipește!
Cât de repede reacționează adezivul!
Care să fie puterea adezivului!
Ce elasticitate să aiba legatura!

Instrucţiuni de utilizare:
Suprafețele ce urmează a fi lipite trebuie să fie uscate, fără
grăsimi sau praf. Se recomandă ca suprafeţele să fie rugoase. 
Pentru utilizare, vârful  trebuie  tăiat  la  distanță  de  2mm. 
 Aplicați  adezivul  în strat subțire  pe o singură parte. 
Apăsați  părțile  ce  urmează  a  fi  lipite  una  de  alta, în poziţia 
dorită . Apoi, fixați-le  împreună  fără  presiune  și 
luminați cu un proiector UV timp de 3-30 secunde. Utilizați 
proiectorul UV-STAR  UV sau o lampă UV comercială 
obișnuită  l a  o  distanţă  f a ţ ă  d e  o b i e c t  1  –  10  mm.
Lăsați  legătura  să  se  solidifice  fără  întreruperi timp de 
câteva minute. Rezistență de 50% după 3 secunde,
 rezistentă de 90% după aproximativ 30 sec., rezistență
finală după 1 – 24 ore. Adezivul reacționează la expunerea 
UV chiar  și  în  timpul  zilei. Rezistent  la  utilizările  în  mediul 
interior  și  exterior. Păstrați  flaconul în poziție verticală, 
într-un  mediu  răcoros  și  întunecat. Acoperiți  punctul  de 
dozare în pauzele de lucru.

Date tehnice ideal pentru număr 
articol

conținut, ambalaj, 
împachetare

Întărire inițilă < 3 sec. construcție model  Metale
Întărire < 30 sec. Sticlă Cauciuc

3 g
Solid la temperatura de    max. -40°C până la 120 °C Lemn Plastic 
Duritate                                max. 55 Acrilic Izolare Set:

Rezistență la rupere            max. 200 kg/cm2 Porțelan  geamuri  MUV.SET.F3 sticlă, blister 
                                                                                                                 auto 
Deformare max. 100 % Ceramică Hidroizolare 
Umplerea interstiţiilor              max. 2 mm Bijuterii unități 8

Vâscozitate 20°C 2.500 - 5.000 mPa.s
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MD UV-STAR adeziv UV reparator
n Lipire n Fixare   n     Etanșare n   Izolare
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Aflați mai multe

MD UV-STAR - Lipire prin apăsarea unui buton!
1.  Puteți  folosi  MD  UV-STAR  fără  complicații, fără 
amestecare  şi  fără  presiune,  pentru  a  acoperi,  a  sigila,  a 
modela sau repara. Puteți aplica, alinia și fixa, iar dacă este 
necesar să înlăturați cu ușurință orice reziduu, acest produs
 este foarte potrivit. 
2.  MD  UV-STAR  reacționează  doar  pentru  a  forma  o  bază 
plastică  solidă  odată  ce  butonul  proiectorului  UV a  fost 
apăsat. Poate fi utilizat pe suprafețe limitate sau extinse, exact 
unde și când doriți, acționând în doar câteva secunde.

Ce este asa de special la MD UV-STAR?
1. Prin apăsarea unui buton, tu decizi cand, unde şi cât
de repede UV-STAR acţionează și se
întărește ca adeziv și rășină pentru reparații.
2. Ușor de utilizat. Întarire controlată.

Cum functioneaza MD UV-STAR?
1.  UV-STAR  este  un  plastic  lichid  cu  întărire  la  radiații,
având originile în dezvoltarea industrială și medicală.
2.  Fotoinițiatorii  reactivi  UV  reacționează  în masa  de
material plastic lichid prin expunerea externă la ultraviolete și 
determină procesul de întărire.
3. Intensitatea radiațiilor UV determină atât duritatea
și elasticitate precum și viteza de reacție.

Pentru ce poate fi folosit MD UV-STAR?
1. Aplicabil  pe aproape orice materiale, de exemplu sticlă, 
metal, plastic, piatră, ceramică, lemn, acrilic, etc.
2. Pentru lipire, umplere, blocare, hidroizolații, etanșare,
izolare, modelare.
3.  Umpleți  și  sigilaţi  fisuri  în  suprafețe, cum  ar  fi:  sticlă, 
cauciuc, metal, etc.
4. Izolarea, etanșare și repararea componentelor electrice
cum ar fi panouri, componente de joasă tensiune, etc.
5.  Remodelarea  defectelor  de  material  -  poate  fi  șlefuit, 
poate fi găurit și vopsit.
6. Fixează, conectează și asigură pe toată durata procesului
 de creare a unei matriţe, în funcţie de "aplicaţii", în doar câte-
va secunde și cu  o apăsare de buton.

7. Repară bucăți de sticlă și piatră pentru sectorul auto.
8.  Ca  sigilant  pentru  cusăturile  textile  i nc lus i v  ap l i ca ţ i i l e

 l a  ex te r io r cum ar fi: țesăturile de cort, furtunuri și produse 
din cauciuc.
9. Ca un mediu de modelare 3-D pentru arte și meserii, cum
 ar  fi  producerea  cristalului,  creații  de  sticlă,  mozaicuri, 
sculpturi miniaturale și bijuterii.

Sfaturi de lucru

 UV şi adeziv trebuie să fie cât mai apropiată posibil.
8.  Adezivul  reacționează  până  la  24  ore  după  întărire, 
datorită radiațiilor UV în lumina ambientală cât și în lumina 
zilei.
9.  După  întărire,  adezivul  poate  fi  prelucrat  (găurit,  tăiat, 
ascuțit) sau vopsit.
10. Adezivul reacționează doar în spaţii luminate. Materialul
în  exces  și  contaminarea  cu  adeziv  trebuie  înlăturate 
imediat  cu  izopropanol  /acetonă  cum  ar  fi  decapantul 
pentru oja de unghii.
11. Nu este potrivit pentru geam cu filtru UV.

1.  Suprafețele ar trebui sa fie solide, fără rugină și 
coroziune cât  și, pe cât posibil, fără vopsea și straturi 
separate.
2.  Suprafețele  fixate  ar  trebui  să  prezinte  o  rugozitate
semnificativă.  În  acest  sens,  suprafețele  netede  ar  trebui
sablate. (K80-180).
3.  Pentru  rezultate  optime,  suprafețele  ar  trebui  să  fie 
uscate,  curate  fără  praf  și  grasimi. În acest sens, folosiţi 
izopropanol,  acetonă,  diluant  și  săpun/  agenți  de  curățare 
fără silicon și grăsimi.
4. Lipirea trebuie făcută astfel încât suprafața principală să 
fie perpendiculară pe  sarcina de legătură (sarcina  de 
întindere).
Trebuie evitată: deformarea, forfecarea și forțele torsionare 
în articulația lipită.
5.  Interstiţiile  ar  trebui  să fie  de minimum 0.05 – 
0.15  mm.  Interstiţiile  mari şi orificiile  trebuie  acoperite  prin 
aplicare în straturi. Grosimea maximă a stratului nu trebuie să 
depășească 2 mm/ strat.
6.  Adezivul  reacționează  în  timp  de  -  3  secunde.  În  mod 
ideal,  fixarea  adezivului  trebuie  stabilită  în  puncte  și  apoi 
refăcută  în  strat  mai  gros  (fără tensiune  sau  forță  de 
presiune).
7. Pentru o reacție de întărire completă, distanța dintre ledul
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density 
(25°C) 
g/cm3

breakaway
(DIN EN ISO 
10964)(Nm)

shear strength 
(DIN 54452) 
(N/mm²)

comment
article no.  
container sizes
F=bottle, T= tube

unit

MSS.520.F10         10 g
MSS.520.F50         50 g
MSS.520.F250     250 g

12
12
6

+150
1,05 10 - 15 8 -12 medium strength - low viscosity

MSS.541.F10         10 g
MSS.541.F50         50 g
MSS.541.F250     250 g

12
12
6

+150
1,05 4 - 8 3 - 5 low strength - low viscosity

MSS.550.F10         10 g
MSS.550.F50         50 g
MSS.550.F250     250 g

12
12
6

+150
1,05 14 - 18 8 - 12 medium strength - medium viscosity

MSS.581.F10         10 g
MSS.581.F50         50 g
MSS.581.F250     250 g

12
12
6

medium strength - high viscosity
DIN-DVGW-NG-5146AU7052 according to DIN EN 
751-1 Class H. Not permitted for use in the gas installati-
on according to DVGW TRGI of 2008. 
NSF Listed P1 (Reg. No. 154175 )

MSS.585.F10         10 g
MSS.585.F50         50 g
MSS.585.F250     250 g

12
12
6

MSS.587.T50         50 g
MSS.587.T250     250 g

12
6

MSS.641.F10         10 g
MSS.641.F50         50 g
MSS.641.F250     250 g

12
12
6

high viscosity - high strength
DIN-DVGW-NG-5146AT7033 according to DIN EN 751-
1 Class H. Not permitted for use in the gas installation 
according to DVGW TRGI of 2008.
NSF Listed P1 (Reg. No. 154311)

MSS.642.F10         10 g
MSS.642.F50         50 g
MSS.642.F250     250 g

12
12
6

+150
1,05 20 - 25 10 - 15 medium strength - high viscosity

MSS.681.F10         10 g
MSS.681.F50         50 g
MSS.681.F250     250 g

12
12
6

medium strength - high viscosity
without risk- and 
safety phrases

MSS.5850K.F50     50 g 12

high strength - medium viscosity
without risk- and safety phrases

MSS.6410K.F50     50 g 12

DIN

DIN

MD ANAEROB pentru fixarea șuruburilor
Adezivii de fixare a șuruburilor, lipesc, etanșează și fixează conexiunile filetate,  
rulmenții și racordurile țevilor, cu ușurință, în mod curat și eficient.

Adezivul de fixarea a  șuruburilor  înlocuiește  metodele  
convenționale  de fixare, cum ar fi șaibele de blocare
 și discurile. Adezivul securizează  șuruburile, piulițele  și
 prezoanele împotriva slăbirii datorate vibrațiilor şi în
 același  timp, etanșeizează.
 Sistemele MARSTON-DOMSEL rămân fiabile în cele mai 
grele  condiții.
Instrucțiuni de aplicare:
Curatați  părțile  înfiletate  cu  MARSTON  CLEANER  înaintea 
aplicării  adezivului  de  fixare a șuruburilor. Pre-tratați 
suprafețele cu ACTIVATOR MD NR. 11 atunci când lucrați 
la  temperaturi  sub  5˚C. Îndepărtați  rezidurile  de  lichid 
pentru  răcire  și  ungere,  cu  apă  caldă.  Utilizați  MD GLUE 
BS sau ceva similar pentru părțile plastice.

Domenii de aplicare:
Construcția de motoare, industria de 
automobile și motociclete, construcții de tractoare, industria 
electrotehnică, turbine și centrale nucleare, inginerie, 
industria de iluminat, construcții sistem de transmisie, 
industria  alimentară, gaze și apă, construcții  pompă, 
instalații sanitare etc.

timp de întărireumplerea
interstiţiilor/

mm

rezistența la 
temperatură

°C

 produs culoare

               

timp 
funcțional de 

întărire 
ore

- 1,10 15 - 25 8 - 12 high strength - low viscosity+150

-55 până la 
+150

-55 până la 
+150

1,10 20  -  35  15  - +230

MSS.550.222 violet M24 900 - 1.100  0,20 15 - 30 1 - 3

albastru 
închis

MSS.581.242                albastru M24 900 - 1.100 0,20 10 - 20 1 - 3

MSS.587.245                albastru M80 6.000 - 20.000 0,30 15 - 30 1 - 3

MSS.641.270/1 verde M20 400 - 700 0,15 10 - 20 1 - 3

 MSS.585.243 M36 2.000 -7.500 0,25 10 - 20 1 - 3 1,05 17 - 22 9 - 13

MSS.642.272 roșu M36 8.000 - 15.000 0,30 20 - 40 3 - 6

MSS.681.262 roșu M36 3.000 - 6.000 0,25 10 - 15 1 - 3

albastru 
închisMSS.5850K.2400

M36 1.700 - 9.000 0,25 30 - 50 6 - 12 1,05 13 - 18 7 - 10

MSS.6410K.2700 verde M20 500 0,15 20 - 40 6 - 12

+150

+150

+150

MSS.541.241                albastru M12 100 - 150          0,10 10 - 20 1 - 3

MSS.520.290               verde M6 70 90  0,07 10 - 20 1 - 3

 pt utilizare  
min.

filet max
vâscozitate 
+20°C mPa.s
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product color
max. 
thread

viscosity 
+20°C mPa.s

gap-filling/
mm

curing time 
handling 
min.

curing time 
functional 
hour

temperature 
resistance°C

MSS.520.290 green M6 70 - 90                 0,07 10 - 20 1 - 3
-55 to 

MSS.541.241 blue M12 100 - 150          0,10 10 - 20 1 - 3
-55 to 

12
12
6

MSS.550.222 purpur M24 900 - 1.100  0,20 15 - 30 1 - 3
-55 to 

MSS.550.F10         10 g
MSS.550.F50         50 g
MSS.550.F250     250 g

12
12
6

MSS.581.242 blue M24 900 - 1.100 0,20 10 - 20 1 - 3
-55 to 

MSS.581.F10         10 g
MSS.581.F50         50 g
MSS.581.F250     250 g

12
12
6

MSS.585.243
dark 
blue

M36 2.000 -7.500 0,25 10 - 20 1 - 3
-55 to 
+150

MSS.585.F10         10 g
MSS.585.F50         50 g
MSS.585.F250     250 g

12
12
6

MSS.587.245 blue M80 6.000 - 20.000 0,30 15 - 30 1 - 3
-55 to MSS.587.T50         50 g

MSS.587.T250     250 g
12
6

MSS.641.270/1 green M20 400 - 700 0,15 10 - 20 1 - 3
-55 to 

MSS.641.F10         10 g
MSS.641.F50         50 g
MSS.641.F250     250 g

12
12
6

MSS.642.272 red M36 8.000 - 15.000 0,30 20 - 40 3 - 6
-55 to 

MSS.642.F10         10 g
MSS.642.F50         50 g
MSS.642.F250     250 g

12
12
6

MSS.681.262 red M36 3.000 - 6.000 0,25 10 - 15 1 - 3
-55 to 

MSS.681.F10         10 g
MSS.681.F50         50 g
MSS.681.F250     250 g

12
12
6

MSS.5850K.2400
dark 
blue

M36 1.700 - 9.000 0,25 30 - 50 6 - 12
-55 to 
+150

MSS.5850K.F50     50 g 12

MSS.6410K.2700 green M20 500 0,15 20 - 40 6 - 12
-55 to 
+150

1,10 20 - 30    10 - 20                                                                                          MSS.6410K.F50     50 g         12

                   

Healthy & Safety

                   

Healthy & Safety

n Rezistent la vibrații

 230°C).

n Un monocomponent-curat și ușor de aplicat.
n Potrivit pentru toate tipurile și formele de filet.
n Etanșează imediat în interiorul filetului.
n Rezistență mare.
n  Rezistență mare la temperaturi (până la
n Econom din punct de vedere a timpului și a costurilor.
n Uscare rapidă.
n Fiabilitate funcțională ridicată.

 n Aprobat DVGW.

forţă de desfacere    
(DIN EN 
ISO 
10964)(Nm)

densitate 
(25°C) 
g/cm3

rezistență la 
rupere (DIN 
54452) 
(N/mm²)

unități

comentarii                                                        articol nr.  
dimensiunea 
recipientelor
F=sticlă, T= tub

                                                             1,10                      15 - 25 8 - 12 putere ridicată - vâscozitate scăzută

                                                             1,05 10 - 15 8 -12 putere medie - vâscozitate scăzută

                                                            1,05 4 - 8 3 - 5 putere scăzută - vâscozitate scăzută

                                                            1,05 14 - 18 8 - 12 putere medie - vâscozitate medie

  1,05                          17 - 22                  9 - 13           putere medie - vâscozitate ridicată 
DIN-DVGW-NG-5146AU7052 conform DIN EN 751-1 
Clasa H.Nu este permisă utilizarea în instalații de 
gaz-conform DVGW TRGI din 2008. 
NSF Listat P1 (Nr. Înreg. 154175 )

                                                            1,04 10 - 15 8 - 12 putere ridicată - vâscozitate ridicată

                                                            1,10 28 - 35 15 - 20 putere ridicată - vâscozitate medie

vâscozitate ridicată - putere ridicată

                                                             1,10 20 - 35 15 - 25
DIN-DVGW-NG-5146AT7033 conform DIN EN 751- 1 
Clasa H.Nu este permisă utilizarea în instalațiile de 
gaz conform DVGW TRGI din 2008.
NSF Listat P1 (Nr. Înreg.. 154311)

                                                             1,05 20 - 25 10 - 15 putere medie - vâscozitate ridicată

1,05 13 - 18    7 - 10

putere ridicată - vâscozitate medie
fără riscuri - Certificat de securitate.

MSS.520.F10         10 g
MSS.520.F50         50 g
MSS.520.F250     250 g

12
12
6

MSS.541.F10         10 g
MSS.541.F50         50 g
MSS.541.F250     250 g

Recipientele cu pompă sunt disponibile la 15 g și 50 g cât și în pachete cu 12 unități. Finalul numerelor articolelor sunt P15 și P50 (ex.
 MSS.585.P15.)
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density 
(25°C) 
g/cm3

breakaway
(DIN EN ISO 
10964)(Nm)

shear strength 
(DIN 54452) 
(N/mm²)

comment
article No.  
container sizes
F=bottle, T= tube

unit

heavy removable

MBL.610.F10         10 g
MBL.610.F50         50 g
MBL.610.F250     250 g

12
12
  6

removable

MBL.630.F10         10 g
MBL.630.F50         50 g
MBL.630.F250     250 g

12
12
  6

heavy removable

MBL.650.F10         10 g
MBL.650.F50         50 g
MBL.650.F250     250 g

12
12
  6

MBL.665.F10         10 g
MBL.665.F50         50 g
MBL.665.F250     250 g

12
12
  6

high viscosity - high strength
heavy removable

MBL.668.T50          50 g
MBL.668.T100     100 g
MBL.668.T250     250 g

12
10
  6

MBL.690.F10         10 g
MBL.690.F50         50 g
MBL.690.F250     250 g

12
12
  6
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MD ANAEROB fixarea bucșelor și a rulmenților
RULMENȚI/ BUCȘE/ ARBORI/ BUTUCI

n Întărire rapidă.
n Rezistent la multe substanțe.
n Putere de etanşare ridicată, chiar și pe obiecte ușor uleioase.
n

 

Vâscozitate scăzută cu acțiune capilară excelentă.
n

 

Vâsozitate medie și ridicată pentru rulmenți  și bucșe.

Pre-tratați  suprafața  cu  ACTIVATOR  MD  NR.11  dacă 
lucrați  sub  5˚C.  Curățați  suprafața  cu  MARSTON 
CLEANER  înainte  de  aplicarea  produsului.  Îndepărtați 
rezidurile de lichid pentru răcire și ungere cu apă caldă.

timp de 
întărire pentru 
manevrare
min.

timp 
funcțional 
de întărire
ore

rezistența la 
temperatură 
°C

MBL.610.603         1,10 25 - 30 17 - 22

MBL.630.641          1,05 12 - 15 8 - 12

MBL.665.620 verde M56 8.000 - 15.000 0,30 20 - 40 3 - 6 -55 până la +230 1,10 25 - 30 15 - 25
high viscosity - high strength
heavy removable
high temperature resistant

MBL.650.648           

verde          M12             100 - 150             0,10 10 1 - 3 -55 până la +150

galben        M20               500 - 700           0,12                 10 - 20 1 - 3 -55 până la +150

verde       M20            400 - 600             0,15  2 - 5 1 - 3 -55 până la +175 1,10 30 - 35 20 - 30

MBL.668.660      argintiu         M56 900.000         0,30              15 - 30 3 - 6 -55  până la +150

MBL.690.638 verde M36 1.500 - 2.500 0,20 2 – 5 1 – 3 -55 până la +150 1,10 30 - 40 25 - 30
high viscosity - high strength
heavy removable
Listed P1(Reg. No. 154312)
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product color
max. 
thread

viscosity 
+20°C mPa.s

gap-filling/
mm

curing time 
handling 
min.

curing time 
functional 
hour

temperature 
resistance°C

MBL.610.F10         10 g
MBL.610.F50         50 g
MBL.610.F250     250 g

12
12
  6

MBL.630.F10         10 g
MBL.630.F50         50 g
MBL.630.F250     250 g

12
12
  6

MBL.650.F10         10 g
MBL.650.F50         50 g
MBL.650.F250     250 g

12
12
  6

MBL.665.F10         10 g
MBL.665.F50         50 g
MBL.665.F250     250 g

12
12
  6

MBL.668.660 silver M56
500.000 - 
900.000

0,30 15 - 30 3 - 6 -55 to +150 1,10 35 - 40 25 - 30
MBL.668.T50          50 g
MBL.668.T100     100 g
MBL.668.T250     250 g

12
10
  6

MBL.690.F10         10 g
MBL.690.F50         50 g
MBL.690.F250     250 g

12
12
  6

Recipientele cu pompă sunt disponibile la 15 g și 50 g cât și în pachete cu 12 unități. Finalul numerelor articolelor sunt P15 și P50 
(ex.  MSS.585.P15.).

densitate
 (25°C) 
g/cm3

forţă de desfacere
(DIN EN ISO 
10964)(Nm)

rezistenţa la rupere 
(DIN 54452) 
(N/mm²)

comentarii
                                                                 articol nr .  

dimensiunile 
recipientelor
F=sticlă, T= tub

unități

greenM12 100 - 150 0,10 10 1 - 3 -55 to +150 1,10 25 - 30 17 - 22 greu de îndepărtat

edium viscosity - medium strengthMBL.630.641 yellow M20 500 - 700 0,12 10 - 20 1 - 3 -55 to +150 1,05 12 - 15 8 - 12
poate fi îndepărtat

vMBL.650.648 green M20 400 - 600 0,15 2 - 5 1 - 3 -55 to +175 1,10 30 - 35 20 - 30
greu de îndepărtat

MBL.665.620 green M56 8.000 - 15.000 0,30 20 - 40 3 - 6 -55 to +230 1,10 25 - 30 15 - 25
greu de îndepărtat
rezistent la temperaturi
 înalte

vâscozitate ridicată - putere ridicată
greu de îndepărtat

MBL.690.638 green M36 1.500 - 2.500 0,20 2 – 5 1 – 3 -55 to +150 1,10 30 - 40 25 - 30
greu de îndepărtat
Listat P1(Nr. Înreg. 
154312)
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breakaway(
DIN EN ISO 
10964)(Nm)

shear strength 
(DIN 54452) 
 (N/mm²)

consistant 
class
(DIN 30661)

comment release 
article No.  
container sizes
F=bottle, T= tube

unit

high viscosity - high strength
heavy removable
DIN-DVGW-NG-5146AR7028 according to 
DIN EN 751-1 Class H. Not permitted for use 
in the gas installation according to DVGW 
TRGI of 2008.

MRG.666.F10        10 g
MRG.666.F50        50 g
MRG.666.F250    250 g

12
12
  6

low viscosity - medium strength
removable

MRG.670.F10         10 g
MRG.670.F50         50 g
MRG.670.F250     250 g

12
12
  6

1,05 18 - 22 6 - 13 2

high viscosity - medium strength
removable
DIN-DVGW-NG-5146BU0369 according to DIN 
EN 751-1 Class H. Not permitted for use in the gas 
installation according to DVGW TRGI of 2008.
NSF Listed P1 (Reg. No. 154174 )

MRG.675.T50           50 g
MRG.675.T250      250 g

12
  6

8 - 12 4 - 6 1

high viscosity - medium strength
For locking and sealing of screw threads 
against gas, water, Hydrocarbon, oil, gasli-
quid and many chemicals. Replaces hemp, 
PTFE and hard seals.

MRG.676.T100      100 g 10

high viscosity - low strength
easy removable
DIN-DVGW-NG-5146BR0529 according to 
DIN EN 751-1 Class H. Not permitted for use 
in the gas installation according to DVGW 
TRGI of 2008..

MRG.678.T50           50 g
MRG.678.T250      250 g

12
  6

high viscosity - medium strength
removable

without risk- and safety phrases

MRG.6750K.T50      50 g
MRG.6750K.T250  250 g

12
  6
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MD ANAEROB ETANȘANT PENTRU FILETELE DE ȚEVI
Etanșantul cu şi fară PTF pentru filete de țeavă MARSTON-DOMSEL fixează și etanșează 
împotriva gazelor, apei, hidrocarburilor, uleiului, gazului lichid și multor chimicale.

n Înlocuiește cânepa,Teflon® cât și etanșările solide.
n Părțile pot fi  manevrate direct după asamblare.
n Etanșare de înaltă calitate.
n Protecție suplimentară împotriva coroziunii.
n Rezistă la temperaturi de la 150°C până la 200°C.  
n Aprobat DVGW. 

Domenii de aplicare:
Industria de construcții navale, construcția pompelor, 
aplicaţii sanitare, construcția tractoarelor, industria auto și 
electrică, turbine și centrale nucleare, inginerie și fabricarea
 de mecanisme de acționare, industria alimentară, industria
minieră, lucrări de gaze, apă și electricitate etc.

Domenii de aplicare:
Pentru 670, 675 și 698, pre-tratați suprafaţa cu MD-Activator 
nr 11, atunci când lucrați   la temperaturi sub 5 ° C.

 Toate piesele trebuie să fie curate, uscate și fără praf.
 Degresați-le în prealabil  cu MARSTON CLEANER.

umplerea 
interstiţiilor/ 
mm

timp de întărire
 pentru 
manevrare
min.

timp 
funcțional 
de întărire
ore

rezistența la 
temperatură 
°C

densitate 
(25°C), 
g/cm3

MRG.666.620            verde M56 3.000 - 5.000 0,25 20 - 40 1 - 3 +200             1,10

+150              1,10
MRG.670.542 maro M20 500 - 700 0,15 10 - 20 1 - 3

-55 până la 
+150

 MRG.675.577          galben M80           24.000 70.000              0,50 15 - 30 1 - 3 

            

7 - 10 4 - 6 1

albastru M56           15.000 
                                                                          25.000               0,25 5 - 45 1 - 4 -55 până la 1,05

MRG.6750K.5770
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 MRG.678.511
MRG.676.576

Ramona
Typewritten text
produs                       culoare

Ramona
Typewritten text
filet max.     vâscozitate                    +25˚C mPa.s

Ramona
Typewritten text
-50 până la

Ramona
Typewritten text
-50 până la



product color
max. 
thread

viscosity 
+25°C mPa.s

gap-filling/
mm

curing time 
handling 
min.

curing 
time 
functional 
hour

tempe-
rature 
resistance 
°C

density 
(25°C), 
g/cm3

MRG.666.620 green M56 3.000 - 5.000 0,25 20 - 40 1 - 3
-50 to 
+200

1,10 28 - 36 15 - 25 3
MRG.666.F10        10 g
MRG.666.F50        50 g
MRG.666.F250    250 g

12
12
  6

MRG.670.542 brown M20 500 - 700 0,15 10 - 20 1 - 3
-55 to 
+150

1,10 12 - 16 8 -12 2
MRG.670.F10         10 g
MRG.670.F50         50 g
MRG.670.F250     250 g

12
12
  6

MRG.675.577 yellow M80
24.000 - 
70.000

0,50 15 - 30 1 - 3
-55 to 
+150

1,05 18 - 22 6 - 13 2
MRG.675.T50           50 g
MRG.675.T250      250 g

12
  6

MRG.676.576 blue M56
15.000 - 
25.000

0,25 5 - 45 1 - 4
-55 to 
+180

1,05 8 - 12 4 - 6 1 MRG.676.T100      100 g 10

MRG.678.511 white M80
60.000 - 
90.000

0,30 20 - 40 1 - 3
-55 to 
+150

1,10 7 - 10 4 - 6 1
MRG.678.T50           50 g
MRG.678.T250      250 g

12
  6

MRG.6750K.5770 yellow M80
24.000 - 
70.000

0,50 15 - 30 1 - 3
-55 to 
+150

1,05 18 - 22 6 - 13 2
MRG.6750K.T50      50 g
MRG.6750K.T250  250 g

12
  6

DIN

DIN

                   

Healthy & Safety
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DIN

Fabricat în Germania

clasa de 
consistență
(DIN 30661)

rezistentă de rupere
 (DIN 54452) 
 (N/mm²)

F=sticlă, T= tub

unități

vâscozitate ridicată-putere ridicată
greu de îndepărtat

comentarii                                                 eliberare 
articol nr.
dimensiunea 
recipientului

Vâscozitate scăzută - putere medie
poate fi îndepărtat

vâscozitate ridicată - putere medie
poate fi îndepărtat
DIN-DVGW-NG-5146BU0369 conform DIN EN 
751-1 Clasa H. Nu este permisă utilizarea în 
instalațiile de gaz conform DVGW TRGI din 2008. 
NSF Listat P1 (Reg. No. 154174 )

vâscozitate ridicată - putere medie
Pentru  blocarea  și  etanșarea  filetelor  de 
șuruburi  împotriva  gazului,  apei, 
hidrocarburilor,  uleiului,  gazului  lichid  si 
altor chimicale. Înlocuiește cânepa, PTFE
 şi etanșanţii solizi.

DIN-DVGW-NG-5146AR7028 conform DIN 
EN 751-1 Clasa H. Nu este permisă 
utilizarea în instalațiile de gaz conform 
DVGW TRGI din 2008.

DIN-DVGW-NG-5146AR7028  conform  DIN 
EN  751-1  Clasa  H.  Nu  este  permisă 
utilizarea  în  instalațiile  de  gaz  conform 
DVGW TRGI din 2008.

vâscozitate ridicată - putere medie
poate fi înlăturat

vâscozitate ridicată - putere scăzută
poate fi înlăturat cu ușurință

fără risc - Certificat de siguranţă.

Recipientele cu pompă sunt disponibile în cantitățile 15 g și 50 g, 25 unități, 50 g disponibil . Extensia numerelor articolelor sunt  
P15 și P50, spre exemplu, MRG.675.P15.

fortă de desfacere     
(DIN EN 
ISO10964)
(Nm)



density 
(25°C), 
g/cm3

strain 
(Nm)

flash point 
°C

shear strength 
(DIN 54452) 
 (N/mm²)

consistant 
class
(DIN 30661)

comment

article No.  
container sizes
F=bottle, T= tube 
Z= concertina bottle

unit

medium strength

MFD.2.T50            50 g
MFD.2.Z50            50 g
MFD.2.T100        100 g
MFD.2.T250        250 g

12
12
10
6

medium strength

MFD.3.T50            50 g
MFD.3.T100        100 g
MFD.3.T250        250 g

12
12
6

medium strength

MFD.4.T50            50 g
MFD.4.Z50            50 g
MFD.4.T100        100 g
MFD.4.T250        250 g

12
12
10
6

high viscosity - 
medium strength

MFD.5.T50            50 g
MFD.5.T100        100 g
MFD.5.T250        250 g

12
10
6

34

MD ANAEROB ETANȘAREA SUPRAFETELOR
Component fără solvenţi

Etanșantul  de  suprafețe  MD  este  potrivit  pentru  cele  mai 
grele  condiţii  de  operare, cum ar fi : cutiile  de 
transmisie și motoare,  conexiuni  de flanșe,  capace ale 
rulmenților și diferite capace de carcase.

Etanșantul de suprafețe este un produs monocomponent 
de  înaltă  calitate,  care  se  întărește  şi etansază
ermetic  în contact cu metalul.

n Etanșantul de suprafețe se întărește complet și, astfel, 
are rezistență la presiune foarte ridicată (până la 300 de 
bari - în funcție de material și dimensiune).
n Etanșantul de suprafețe înlocuieşte etanșările solide
convenționale și poate fi aplicat în mod universal.
n Etanșantul de suprafețe are diferite vâscozități  şi poate
umple interstiţiile de până la 0,5 mm.
n Ideal pentru piese cu forme complexe.

Rezistent la apă, uleiuri minerale, lubrifianți sintetici, 
carburanți, solvenți organici și refrigeranți.

Domenii de aplicare:
Industria de automobile, industria chimică și petrochimică, 
lucrări de gaze, apă și electricitate, platformele petroliere
offshore etc.

Instrucțiuni de folosire:
Curățați  piesele  care  urmează  să  fie  lipite  cu  MARSTON 
CLEANER.  Aplicați  suficient  etanșant  și  asamblați. 
Asamblarea imediată nu este necesară,  deoarece materialul 
reacționează  doar  atunci  când  piesele  sunt  aduse  împreună. 
Plasticele  lichide  anaerobe  nu  reacționează  cu  combinații 
metal-plastic; în astfel de cazuri este necesar să se folosească 
un  activator.  Diferite  tipuri,  cu  diferite  durități  și  vâscozități 
permit potrivirea exactă pentru cazulaplicării dumneavoastră și 
sunt  decisive  pentru  succesul  etanșării.  Timpul  de  fixare  este 
atins  după  cca.  5  până  la  10  minute.Duritatea  finală  se 
realizează după 12 ore. Solidificarea poate fiaccelerată semnifi-
cativ prin utilizarea ACTIVATORULUI NR. 11.

timp de 
întărire pentru 
manevrare
min.

timp 
funcțional 
de întărire
ore

rezistent la 
temperatură °C

MFD.2000.573             verde         17.000 - 50.000 0,30 20 - 40 1 - 3 -55 până la +150 1,10 2 - 4 >100 4 - 6 1

MFD.3000.518             roșu           50.000 - 250.000 0,50 10 - 20 1 - 3 -55 până la +150 1,10 7 - 10 >100 8 - 13 2

MFD.4000.574            portocaliu   30.000 - 100.000 0,50 15 - 30 1 - 3 -55 până la +150 1,10 5 - 8 >100 5 - 10 2

  tixotropic
MFD.5000.510            roșu             70.000-300.000

0,50 15 - 30 3 - 6 -55 până la +200 1,05 6 - 8 >100 5 - 10 2
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product color
viscosity 
+25°C mPa.s

gap-filling/
mm

curing time 
handling 
min.

curing time 
functional 
hour

temperature 
resistance °C

12
12
10
6

MFD.3.T50            50 g
MFD.3.T100        100 g
MFD.3.T250        250 g

12
12
6

MFD.4.T50            50 g
MFD.4.Z50            50 g
MFD.4.T100        100 g
MFD.4.T250        250 g

12
12
10
6

MFD.5000.510 red
70.000 - 300.000
thixotropic

0,50 15 - 30 3 - 6 -55 to +200 1,05 6 - 8 >100 5 - 10 2
MFD.5.T50            50 g
MFD.5.T100        100 g
MFD.5.T250        250 g

12
10
6

Recipientele cu pompă sunt disponibile în cantitățile 15 g și 50 g, 25 unități, 50 g în 20 unități. Extensia numerelor articolelor 
sunt P15 și P50, spre exemplu, MRG.675.P15.

densitate
 

(25°C), 
g/cm3

rezistența la 
rupere (DIN 
54452) 
 (N/mm²)

clasa de 
consistență
(DIN 30661)

comentarii

articol                           nr
 dimensiunea 
recipientelor
F=sticlă, T= tub 
Z= sticlă concertină

unitățipunct de 
aprindere 
°C

forţă  de
 desfacere  

(Nm)

high viscositMFD.2000.573 green 17.000 - 50.000 0,30 20 - 40 1 - 3 -55 to +150 1,10 2 - 4 >100 4 - 61                                    vâscozitate ridicată 
- putere medie

MFD.3000.518 red 50.000 - 250.000 0,50 10 - 20 1 - 3 -55 to +150 1,10 7 - 10 >100 8 - 13 2             vâscozitate ridicată 
- putere medie

 
MFD.4000.574 orange 30.000 - 100.000 0,50 15 - 30 1 - 3 -55 to +150 1,10 5 - 8 >100 5 - 10 2

vâscozitate ridicată 
- putere medie

vâscozitate ridicată 
- putere medie

MFD.2.T50            50 g
MFD.2.Z50            50 g
MFD.2.T100        100 g
MFD.2.T250        250 g
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DIN

MD ANAEROB ÎN DOZATOR CU POMPĂ
Fără tuburi înfundate... Fără reziduuri în sticle și tuburi...
Dozatorul cu pompa MARSTON face toate acestea posibile!

n dispersare facilă
n fără scurgeri sau infiltrații ulterioare
 Etanșanţi foarte vâscoși sunt 

aplicați cu ușurință și fără probleme
n Permite o dozare precisă

Găsiți toate tipurile de plastice lichide anaerobe în noul 
dozator cu pompă.
Fixarea șuruburilor, etanșarea filetelor de țevi, fixarea 
bucșelor și rulmenților, etanșarea suprafețelor.

Disponibil  în  dozare de 15 g și  50 g. Numerele articolelor 
pentru diversele dozatoare cu pompă sunt P15 sau P50 în 
loc de F10 și F50, ex. MSS.585.P15 sau MSS.585.P50. 

Produse cu aprobarea DVGW!

Toată lumea cunoaşte problema recuperării reziduurilor din
 tub, a excesului care se prelinge pe tub și a capacelor 
lipicioase –  toate  acestea  aparțin  trecutului  –  cu  noul  
dozator  cu pompă  de  la  MARSTON puteți  distribui chiar  și 
cele  mai  vâscoase  lichide,  curat  și  cu  ușurință. Inclusiv 
dozarea măsurată de înaltă precizie în locuri incomode, nu 
mai este o problemă.
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ACTIVATOR ANAEROB MD NR. 11
Ideal pentru adezivi anaerobi

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Activatorul Marston-Domsel pentru adezivi anaerobi 
accelerează întărirea, chiar și la temperaturi scăzute.

 Chiar şi interstiţiile mai mari pot fi astfel lipite.

n Utilizare economica.
n Ușor de manevrat.
n  Ambalat într-un recipient-spray, practic.

Activatorul  MD Nr.  11  ar  trebui  utilizat  sub  5˚C. (temperatura 
ambiantă).

Aplicare:
Aplicați  produsul  anaerob  pe  o  parte, iar sprayul  activator  pe
cealaltă  parte unind cele  două părți.  În  cazul  unor suprafețe 
murdare, este necesară repetarea tratamentului. Pentru suprafețe
 poroase, poate fi necesară o a doua activare. 
Permiteți  evaporarea solventului.  Lipiți  în decurs de cel mult
 7  zile  după activare.

Activatorul MD nr.11 accelerează întărirea pentru:
Etanşantul anaerob MD pentru fixarea şuruburilor.
Etanşantul anaerob MD de fixare a bucșelor și a rulmenților.
Etanşantul MD pentru filete de țevi.
Etanşantul MD pentru suprafeţe.

Proprietăți fizice
Compoziție organic
Culoare verde
Vâscozitate (20°C – mPa.s) 1 – 2
Densitate (20°C – g/ml) 0,8
Punct de aprindere  (ISO 2592) 0°C
Presiunea vaporilor  25°C 50 mbar
Toxicitate TLV 270 ppm
Interacţiunea cu suprafeţele 24 ore
Termen de valabilitate: 1 an 

ACTIVATOR MD NR. 11 Art.-Nr. MAC.A11.Y150 150 ml recipient cu pulverizator 6 unități
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ADEZIV PENTRU 
PARBRIZ MD-MS
Etanșant și adeziv permanent elastic de întărire umedă, 
monocomponent, pentru legături din construcții care necesită 
un grad ridicat de stabilitate.

Noua tehnologie cu polimer MS (polimeri silan modificați)
combină avantajele diferiților etanșanți și adezivi, cum ar
fi  PUR,  silicon,  acrilat  si  cauciuc  butilic  într-un  singur 
produs. Fără silicon și fără halogen. Ecologic, nu conține 
izocianați și este fără solvenți.

Proprietăți:
n Caracteristici de lipire remarcabile - chiar și fără agent de 
grunduire - pentru metal, sticlă, materiale plastice, vopsele, 
grunduri, materiale din lemn și suprafețe pe bază de minerale
n Rămâne elastic chiar în intervalul de temperatură de 
la -40 ° C la +120° C după întărire.
n Nu se contractă, rezistent la vibrații, legătură neutră între catene
n Inodor și cu întărire rapidă.
n Se poate vopsi peste imediat ud-pe-ud cu acrilat și
lacuri de dispersie.
n UV and ageing-resistant.

Aplicare:
Lipirea  parbrizelor  pentru  vehicule,  lipirea  și  etanșarea 
sistemelor  de  trapă,  lipirea  constructivă  în  caroserie, 
container,  vagoane  și  construcția  de  autovehicule, 
etanșarea îmbinărilor de sudură, îmbinările de podea și de 
legătură,  dacă  este  necesar,  de  asemenea,  pe  suprafețe 
umede,  lipirea  profilelor  de  colț  (construcții  de  ferestre)  și 
structuri  de  podea,  tehnologia  de  ventilație  și  aer 
condiționat,  ingineria  aparatelor,  tehnologia  materialelor 
plastice și ingineria structurală și subterană.
Instrucțiuni de utilizare:
Suprafețele  trebuie  să  fie  curate,  uscate  și  fără  grăsimi 
(lucrați cu grund pe oțel cromat). Poate fi folosit cu un un 
pistol manual sau cu aer comprimat. Poate fi netezit cu o 
spatulă de plastic umedă,in timp de 10 minute, după cum 
este  necesar.  Grosimea  de  aplicare  depinde  de  natura 
materialelor care urmează să fie lipite. Apăsați  pe piesa 
opusă  pentru  a  se  lipi  în  10  minute.  Timpul  de  întărire 
depinde de grosimea stratului, temperatură și umiditatea 
relativă.

Date tehnice Adeziv pentru parbriz MD MS

Consisten ță

Temperatura de lucru

Rezistența la temperatura    

păstos, modelabil cum ar fi chitul 
pentru pistol cu aer comprimat (la 
2-5 bari), stabilitate foarte bună.
5°C până la 35°C

-40°C până la +90°C, termen scurt+120°C
 

Durată de funcționare           < 15 minute (20°C/50% RF)

Întărire finală aprox 3 mm/24 Std. (DIN 50014)

Timp demarare 2 ore

Schimbare în greutate 1% 14 d (DIN 50014)

Duritate Shore A aprox. 57, grosime mostră
6 mm după  patru saptămâni
(DIN 53505)

Rupere la deformare aprox. 180% (DIN 53283)
Rezistența la rupere              aprox. 2,7 MPa (DIN 53504)
Rezistență la întindere          aprox. 1,7 MPa (DIN 53504)
Rezistență de rupere la forfecare aprox. 2,5 MPa (DIN 53283)
Rezistență la sfâșiere            16 N/mm2 (DIN 53515)

Termen de valabilitate dacă este păstrat în ambalajul 

Rezistența chimică

Moderat

original, în loc răcoros și uscat 
(18˚C până la 25˚C), până la 12 
luni.

Bună                                      apă, apă de mare, solvenți alifatici,
uleiuri,  grăsimi,  acizi  minerali 
subțiați, leșie.

ester, cationi, solvenți aromatici

Nesatisfăcătoare             acizi  concentrați,  hidrocarburi 
clorurate

Adeziv MS pentru parbriz
 cu TÜV 
Nr. 09-00781-CP-GBM

a  fost  dezvoltat  ca  o  pre-tratare  de  culoare  neagră  pentru
sticla  care  nu  a  fost  acoperită  ceramic  pentru  a  oferi 
protecție  UV.  Se  aplică  înainte  de  utilizarea  adezivilor 
speciali pentru lipire (inclusiv PMMA și PC) în industriile de 
autovehicule,  de  construire  a  navelor  și  în  transport 

GRUND MD NEGRU

feroviar.
Domenii de aplicare:
n pretratarea substraturilor de piatră fără înveliș 
chimic.
n Repararea straturilor deteriorate de lac pe 
metale.

 MSK.K290  420 g  12  cartușAdeziv  pentru 
parbriz MD MS

 produs număr articol  conteținut unit ambalaj

Grund negru MD  MAC.SP.Y38  38 ml   6     cutie din tablă

FI
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Kit de reparații pe bază de rășini epoxidice MD MIX 
MD MIX repară găuri perforate incorect, crăpături sau filete 
rupte pe metal, lemn și plastic.

n Umple crăpăturile și golurile.
n Rezistenţă la temperatură: +180˚C până la 
 +300˚C pentru perioade scurte de timp 
n Pentru reparații pe loc.

MD MIX este ușor de utilizat. Materialul este modelabil ca 
și plastilina. MD MIX are o duritate Shore D ridicată de 80 
(betonul 60). MD MIX poate fi lucrat mecanic.

Instrucțiuni de lucru:
Părțile ce urmează a fi reparate trebuie să fie curate și fără 
uleiuri  sau  grăsimi.  Asperitatea  crește  puterea  de  lipire. 
Tăiați  cantitatea  necesară  de  MD MIX  şi  frământați-l  timp 
de  aproximativ  2  minute  până  se  ajunge  la  o  culoare 
uniformă, iar materialul devine cald. Apoi aplicați MD MIX pe
 piese  și  modelați-l.  Lucrul  mecanic  poate  fi  efectuat  după 
aproximativ  20 de minute.  Întărirea finală are loc după 24 
ore. Nu funcționează la temperaturi exterioare sub 5˚C.

MD MIX METAL MD MIX ALU MD MIX LEMN MD MIX CUPRU MD MIX APĂ
Umplere aluminiu cu
 rășină epoxidică

Umplere metal  cu
  rășină epoxidică

Umplere mineral cu 
rășină epoxidică

Umplere cupru cu 
 rășină epoxidică

Umplere ceramică 
cu rășină epoxidicăBază

Culoare (amestecat) gri închis aluminiu bej deschis cupru alb

Durată de funcționare (min.) aprox.  3 - 4 3 - 4 3 - 4 3 - 4 3 - 4
Timp de întărire pentru 

8 până la 10 8 până la 10 8 până la 10 8 până la 10 8 până la 10manevrare min. (dependent de 
temperatură)

Temperatură de întărire °C              +6 până la +30 +6 până la +30 +6 până la +30 +6 până la +30 +6 până la +30

Temperatură de lucru în °C              +10 până la +30 +10 până la +30 +10 până la +30 +10 până la +30 +10 până la +30

Rezistența la rupere prin 
forfecare (DIN 53283) N/mm²

Proporție de mixare                          1:1                              1:1 1:1 1:1 1:1  

Duritate Shore  D 87 87 80 82 82

Contractare % 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Conductivitate termincă W/mK 0,60 0,65 0,30 0,70 0,50

Putere dielectică kv/mm                   3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Umplere mm 15 15 15 15 15

Pentru reparații 
rapide la sistemul de
 transmisie de uz 
domestic, bărci și 
construcția 
motoarelor 
profesionale.

Pentru reparații rapide 
a mobilei din lemn, 
lipirea balamalelor, 
acoperirea găurilor de 
încercare, fixarea 
șuruburilor. Rămâne 
ușor flexibil.

Pentru reparații 
rapide a țevilor și 
conducte 
de apă caldă și 
rece, jgheaburi din 
cupru, rezervoare 
de apă și flanșe.

Pentru reparații 
rapide la instalațiile 
sanitare, piscine, 
radiatoare, sticlă, 
ceramică, piatră și 
PVC dur.

Aplicații posibile Pentru reparații 
rapide a firelor 
dezizolate, pompe
 și plastic

Număr articol MIX.M.56
MIX.M.56-BK
MIX.M.115

MIX.A.56
MIX.A.115 

MIX.H.56 MIX.K.56 MIX.W.56 

Conținut 56 g / 115 g 56 g / 115 g 56 g 56 g 56 g 

Unitate 24 / 10 / 12 24 / 12 24 24 24 

Interval de temperatură °C (termen scurt +300)
-50  până  la  +180  ( 
termen scurt +300)

-50 până la +120 
(termen scurt +300)

-50 până la +180 
(termen scurt +300)

-50 până la +120 
(termen scurt +150)

Întărirea finală h 24 24 24 24 24â

Ramona
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final 
harde-
ning/h

property 
after curing

media 
resistance

temperature 
range ° C

curing 
time 

handling/
min.

article 
number

cont-
ent/g

packaging unit

MD MEGABOND 
3000

24 rest flexible very good
-50 to +150 
short term +180

15
MMB.3.S50
MMB.3.S380
MMB.3.S490

50
380
490

double cartridge
double cartridge
cartridge

12
9
6

24 rest flexible very good
-50 to +150 
short term +180

45 MMB.3L.S50 50 double cartridge 12

24 rigid very good
-55 to +120 
short term +140

60

MMB.S25
MMB.S25-BK
MMB.S50
MMB.S400

25
25
50

400

double syringe
double syringe/
blister card
double cartridge
double cartridge

10
8

12
6

24 rigid very good
-50 to +120 
short term +140

15
MMB.SW.S25
MMB.SW.S50
MMB.SW.S400

25
50

400

double syringe
double cartridge
double cartridge

10
12

6

24 rigid very good
-50 to +120 
short term +140

60
MMB.L.S25
MMB.L.S50
MMB.L.S400

25
50

400

double syringe
double cartridge
cartridge

10
12

6

-50 to +120 
short term +140

10
MMB.C.S25
MMB.C.S50

25
50

double syringe
double cartridge

10
12

24 rest flexible good
-40 to +140 

1

MPU.S25
MPU.S25-BK

25
25

double syringe
double syringe/
blister card

14
8

1 min. Lipirea termoplasticului și  natural
duroplasticului. stabil

Bază: PU 1 : 1 mediu MD PU SPEED negru/ 
 5 min. 
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 MD MET                      Bază: Rășină epoxidică gri 1 : 1      scăzut
short term +150

15
MET.S50
MET.S400

50
400

blister card
double syringe
double cartridge

12
6

24 rigid very good
-50 to +120 
short term +150

20 MPE.S50 50 double cartridge 9

48 rigid very good
-50 to +120 
short term +150

7 - 10
MPE.1.S25
MPE.1.S50

25
50

double syringe
double cartridge

10
12

-40 to +80  
short term +100

10

MPO.S25
MPO.S25-BK
MPO.S50
MPO.S400

25
25
50

400

double syringe
double syringe/
blister card
double cartridge
double cartridge

10
8

12
6

 -40 to +80 short 
term +100

40
MPO.L.S25
MPO.L.S50
MPO.L.S400

25
50

400

double syringe
double cartridge
double cartridge

10
12

6

40

MPA
Dresden

MPA
Dresden

Tabel de sinteză a produselor 2K
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fantă produs bază/ descriere culoare

teste de incendiu

Bază: Metacrilat
Lipirea reziduală flexibilă a multor 
materiale cum ar fi oțelul, aluminiul, 
plasticul.

Bază: Metacrilat
Lipirea flexibilă a oțelului, aluminiului și
 plasticului (ex. policarbonat).

Bază: Metacrilat
Lipirea  materialelor  rigide  cum  ar  fi 
oțelul și plasticul (ex. GFK).

Bază: Metacrilat
Lipirea  materialelor  rigide  cum  ar  fi 
oțelul, metalul și plasticul (ex. GFK).

Bază: Metacrilat
Lipirea materialelor rigide cum ar fi 
oțelul, metalul și plasticul (ex. GFK).

MD CLEARBOND          Bază: Metacrilat

MD MEGABOND 
2030

MD MEGABOND 
2000 black

MD MEGABOND 
2000 5 min.

MD MEGABOND 
3030
30 min.

Certificat ISEGA 
40682 U 15

Pentru lipire transparentă a sticlei și 
plasticului (PMMA).

Bază: PU
MD PU SPEED

Pentru lipirea metalului, pentru repararea 
aluminiului, metalului și părților turnate.

Lipirea PP/PE. Fără grund și într-un 
singur pas.

MD POLY 1                    Bază: Metacrilat   

 MD POLY                      Bază: Metacrilat

Adeziv special pentru PP, PE, Teflon® 
și silicon, fără grund

MD POX 5 Min.             Bază: Rășină epoxidică

 MD POX 30 Min.          Bază: Rășină epoxidică

Adeziv epoxidic universal. De 
asemenea, potrivit ca și component de 
turnare.

Adeziv epoxidic universal. 
Potrivit ca și component de turnare.

gri închis           10 : 1        mediu 
ridicat 
stabil

gri închis       10 : 1             mediu
ridicat
stabil

negru 1 : 1         mediu 
ridicat 
stabil

lăptos 1 : 1        mediu 
ridicat
stabil

lăptos                   1 : 1        mediu 
ridicat 
stabil

fluid

transparent          1 : 1       mediu

negru / 
1 : 1         mediu 

ridicat 

  fluid

alb 10 : 1        mediu 
ridicat
stabil

auriu/ 
alb

1 : 1         mediu 
ridicat
stabil

transparent 1 : 1         scăzut
fluid

transparent           1 : 1       scăzut 
fluid

teste de incendiu
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FAS

adhesive 
gap 

product base / description color
mixing 
ratio

viscosity/
property 

MD MEGABOND 
3000

fire tests

Base: Methacrylate

Residually flexible bonding of many ma-
terials such stainless steel, aluminium, 
plastics.

dark gray 10 : 1
medium 
high
stable

timp scurt +180 15
MMB.3.S50
MMB.3.S380
MMB.3.S490

50
380
490

12
9
6

MD MEGABOND 
3030
30 min.

Base: Methacrylate

Flexible bonding of stainless steel, alu-
minium and plastic (e.g. polycarbona-
te).

dark gray 10 : 1
medium 
high
stable

24 rămâne flexibil foarte bună

MD MEGABOND 
2000 5 min.
ISEGA Certificate
40682 U 15

fire tests

Base: Methacrylate

Bonding of rigid materials such as steel, 
metal and plastic (e.g. GFK).

milky 1 : 1
medium 
high
stable

24 rigid foarte bună -55 la +120 
timp scurt  +140

60

MMB.S25
MMB.S25-BK
MMB.S50
MMB.S400

25
25
50

400

10
8

12
6

MD MEGABOND 
2000 black

Base: Methacrylate

Bonding of rigid materials such as steel, 
metal and plastic (e.g. GFK).

black 1 : 1
medium 
high
stable

24 rigid foarte bună -50 la +120 
timp scurt  +140

15
MMB.SW.S25
MMB.SW.S50
MMB.SW.S400

25
50

400

10
12

6

MD MEGABOND 
2030

Base: Methacrylate

Bonding of rigid materials such as steel, 
metal and plastic (e.g. GFK).

milky 1 : 1
medium 
high
stable

24 rigid foarte bună -50 la +120
timp scurt +140

60
MMB.L.S25
MMB.L.S50
MMB.L.S400

25
50

400

10
12

6

MD CLEARBOND
Base: Methacrylate

For glass-clear bonding of glass and 
plastics (PMMA).

transparent 1 : 1
medium
flowable

24 rămâne flexibil bună -50 la +120
timp scurt  +140

10
MMB.C.S25
MMB.C.S50

25
50

10
12

MD PU SPEED
1 min.

Base: PU

Bonding of thermoplastics and duro-
plastics.

black / 
nature

1 : 1
medium 
high
stable

24 rămâne flexibil bună -40 la +140
timp scurt  +160

1

MPU.S25
MPU.S25-BK
MPU.S50
MPU.S400

25
25
50

400

14
8

12
6

MD PU SPEED 
5 min.

Base: PU

Bonding of thermoplastics and duro-
plastics.

black / 
nature

1 : 1
medium 
high
stable

24 rămâne flexibil bună -40 la +140
timp scurt  +160

6
MPU.L.S25
MPU.L.S50

25
50

10
12

MD MET
Base: Epoxy resin

For metal bonds for repairing alumini-
um, metal and cast parts.

gray 1 : 1
low
flowable

24 rigid bună -40 la +120
timp scurt  +150

15

MET.S25
MET.S25-BK
MET.S50
MET.S400

25
25
50

400

10
8

12
6

MD POLY
Base: Methacrylate

Bonding of PP/PE. Without primer and 
in one work step.

white 10 : 1
medium 
high
stable

24 rigid foarte bună

MD POLY 1
Base: Methacrylate

Special adhesive for PP, PE, Teflon® and 
silicone, without primer.

amber / 
white

1 : 1
medium 
high
stable

48 rigid foarte bună -50 la +120 timp 
scurt +150

7 - 10
MPE.1.S25
MPE.1.S50

25
50

10
12

MD POX 5 Min.
Base: Epoxy resin

Universal epoxy adhesive. Also suitable 
as a casting compound.

clear 1 : 1
low
flowable

24 rigid mediu -40 la +80  
timp scurt  +100

10

MPO.S25
MPO.S25-BK
MPO.S50
MPO.S400

25
25
50

400

10
8

12
6

MD POX 30 Min.
Base: Epoxy resin

Universal epoxy adhesive. Also suitable 
as a casting compound.

clear 1 : 1
low
flowable

24 rigid mediu  -40 la +80 
timp scurt +100

40
MPO.L.S25
MPO.L.S50
MPO.L.S400

25
50

400

10
12

6

41

întărire 
finală/
(oră)

interval de 
temperatură 
° C

timp de 
întărire 
pentru 

manevrare
(min)

număr 
articol

conținutrezistență 
la mediu ambalaj unitate(g)

proprietăți 
după întărire

24      rămâne flexibil foarte bună cartuș dublu
cartuș dublu
cartuș

45 MMB.3L.S50 50 double cartridge 12
-50 la +150 timp 
scurt  +180

siringă dublă
siringă dublă/
blister
cartuș dublu
cartuș dublu

siringă dublă
cartuș dublu
cartuș dublu

siringă dublă
cartuș dublu
cartuș

siringă dublă
cartuș dublu

siringă dublă
siringă dublă
blister
siringă dublă
cartuș dublu

siringă dublă
siringă dublă
blistersiringă 
dublă cartuș 
dublu

20 MPE.S50 50 double cartridge 9
-50 la +120 timp 
scurt  +150

siringă dublă
cartuș dublu

siringă dublă 
cartuș dublu

siringă dublă
siringă dublă/
blister
cartuș dublu
cartuș dublu

siringă dublă
cartuș dublu
cartuș dublu
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MD MEGABOND 2000 / 2030 

MPA
Dresden

Adeziv bicomponent de înaltă performanță

n Rezistență ridicată la intemperii.
n Lipire rapidă.
n Necesită o scurtă pregatire a suprafeței.  
n Rezistent la temperaturi de până la 120 °C.

Aplicațiile MD MEGABOND se extind asupra tuturor 
tipurilor de industrie.

MEGABOND 2000 - teste de incendiu

Instrucțiuni de lucru:
Curățați  foarte  bine suprafețele  lipite  cu un solvent  pentru 
grăsimi  (ex.  Marston  Cleaner).  Rezultate  excelente  pot  fi 
obținute prin asperizarea suprafețelor ce urmează a fi lipite.
 Inserați cartușul  dublu  (50  g)  în  pistolul  de  lucru  și 
blocați-l.  Îndepartați  capătul  de  etanșare,  atașați  duza  de 
mixare,  și  apoi  strângeți.  Împingeți  afară  materialul  cu 
pistolul de lucru și aruncați primele 2 grame, întrucât acestea
 nu  au  fost  amestecate  la  1:1.  La  temperaturi  mai  calde, 
timpul  de  setare  este  redus.  Asamblați  componentele  și 
fixati-le.  Înlăturați  duza  de  mixare  și  aruncați-o. Puneți 
capacul. Cartușele folosite se păstrează într-un loc răcoros 
și este recomandată utilizarea lor cat mai repede  posibil  (pot 
fi  utilizate  și  fără duza de  mixare).  
Întărirea  inițială  este  obținută  după 5-10 minute. 
 Întărirea finală este obținută după 12 ore. 

Nr. articol.,dimensiune recipient, unitate: pagina 40. Duzele de dozare la pagina 59.

nRezistență excelenta la impact, exfoliere și rupere.

Certificat ISEGA 40682 U15
certificat de conformitate
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Exemple de aplicare:
Construcția de caroserii și zone exterioare: amortizoare, 
spoilere, radiatoare, oglinzi exterioare, caroserii, parbrize şi 
ferestre uși. Părțile GPR, panelurile de uși, triple spate și 
față, ranforsarea și montarea podelelor, componente de 
acoperiș și piese ale grilei, suporturi publicitare. 
Capace de roți din plastic, suporți bară protecție.

.

MD MEGABOND    Adezivul  bicomponent  de  înaltă 
performanță  este  ’’concurentul  de  formula  unu’’  printre 
adezivii  de  înaltă  performanță.  Poate  fi  utilizat  acolo  unde 
adezivii convenționali nu ating puterea necesară.
MD MEGABOND lipește în mod permanent metalul, lemnul, 
ceramica  și  plasticul  dur.  Lipirea  diverselor  materiale  se 
produce  în  mod  rapid  și  fiabil  cu  MD  MEGABOND. 
Suprafața  unde  se  produce  lipirea  poate  fi  prelucrată  și 
vopsită după întărirea finală.

 
Temperatura de lucru recomandată (exterior): 5˚C.
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MPA
Dresden

Adeziv bicomponent de înaltă performanță

MD MEGABOND 3000/3030 aparține celei mai noi generații 
de adezivi bicomponenți. La o proporție de mixare de 10:1 
poate  fi  folosit  pentru  plastice  tehnice,  cât  și  pentru  multe 
metale tratate și netratate cum ar fi aluminiul, oțelul, alama, 
cuprul, etc. Prezintă flexibilitate reziduală, are rezistență 
la  impact  și  exfoliere  foarte  mare,  cât  și  o  rezistență  la 
temperatură de până la 150˚C.

MD MEGABOND 3000/3030 este stabil, umple cavităţi 
largi și nu se evaporă.
MD MEGABOND 3000/3030 are o rezistență chimică 
excelentă și este stabil la intemperii și UV.
MD MEGABOND 3000/3030 lipeşte permanent, fiabil chiar 
și plasticele dificil de lipit, cum ar fi policarbonatul.

Rezistență chimică:

Rezistență excelentă la:
n Hidrocarburi
n Acizi și baze (3-10ph)
n Soluții cu un grad ridicat de salinitate

MEGABOND 3000 - teste de incendiu

MD MEGABOND 2000, negru

MD MEGABOND 3000 / 3030



44

Adeziv bicomponent de înaltă performanță

MD CLEARBOND este un adeziv acrilic transparent, 
inodor, cu viscozitate medie.
Proporția de mixare este 1:1.
Lipirea transparentă  a  sticlei,  plasticului  și  metalului 
poate fi obținută cu MD CLEARBOND.
MD CLEARBOND este rezistent la impact și vibrații.

Rezistența la temperatură: aprox. -40°C până la +80°C. 
Timp de utilizare: aprox. 3 minute.
Timp de lipire: 5 minute.
Întărire finală: după 24 de ore.
Umplerea interstiţiilor: 0.50 mm.

MD CLEARBOND MD PU SPEED
Adeziv instant bicomponent

MD PU SPEED este un adeziv instant bicomponent.
 Proporția de mixare este reglată automat.

n Lipește multe materiale într-un timp foarte scurt
n Puterere de lipire ridicată într-un timp foarte scurt
n Reparară părțile din plastic

MD PU SPEED nu se scurge și este rezistent la intemperii 
și  

  
îmbătrânire. Operaţiuni  cum ar fi: ascuțirea, perforarea, 

filetarea, sunt posibile după doar câteva minute.

Domenii de aplicare:
MD  PU  SPEED  este utilizat pentru repararea obiectelor 
din plastic sparte (termoplastic și duroplastic),  amortizoare,
scaune și portbagaje exterioare.

MD PU SPEED   este disponibil în 2 versiuni: 1 și 5 minute
  Timp de întărire la atingere: aprox. 1-2 minute

Timp de mixare: aprox. 1 minut
Timp suplimentar de acţionare: aprox. 30 minute
Întărire completă în 24 ore
Rezistent la temperatură -40˚C până la +140˚C
Bună rezistență la diferite medii

MD PU SPEED 5 min 

 Timp de manevrare: aprox. 30 minute
Timp de mixare: aprox. 5 minute

Nr. articol, dimensiunea recipientelor, unități: pagina 40. Duzele de dozare la pagina 59.
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 Timp de întărire la atingere: aprox. 6 minute
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Bicomponent pe bază de rășină epoxidică

Metal lichid, repară găurile efectuate incorect, fisurile şi 
filetele rupte din metal, lemn și plastic.

n Repară fisurile și găurile.
n Aplicabil universal.
n Pentru reparații pe loc.

MD MET este ușor de aplicat.
MD  MET  are o putere de lipire ridicată și este rezistent  la 
temperaturi  de până la 120°C.
MD MET are o durată de mixare de aprox. 5 - 
10 minute, timpul de întărire pentru manevrare fiind de 
aprox. 15 minute.

Exemple de aplicații:
Repararea  găurilor  efectuate  incorect,   denivelărilor  și 
tuturor   fisurilor  din  metal,  lemn și  plastic.  Lucrul  mecanic 
este posibil  după o scurtă perioadă de timp. Părțile pot fi  
grunduite, şlefuite, alezate și revopsite. 

Instrucțiuni de lucru:
Părțile ce urmează a fi reparate trebuie să fie curate, fără 
uleiuri și grăsimi. Asperizarea suprafeței măreşte puterea 
de lipire. Lucrul mecanic este posibil după 30 de minute. 
Întărirea finală are loc după 24 de ore. Temperatura de lucru

 recomandată        (exterior)  sub 5°C. Închideți cartușul după 
utilizare. 

.minute
Rezistența la temperatură -50°C - +120°C
Întărire finală după aprox. 24 de ore

Adeziv poliolefin pentru construcții
MD-POLY este un adeziv structural special, bicomponent
fără solvenți. Are o aderență excelentă pe
suprafețele care sunt dificil de lipit, cum ar fi PP PE, PTFE 
sau, EPDM  dovedind o rezistență excelentă la 
umiditate și chimicale.
MD POLY este disponibil în raport de 1:1 și 10:1.

 Timp de mixare după deschidere: 3 minute la 25°C; 
Timp de întărire la atingere: după 2 ore.
MD POLY este special destinat lipirii  poliolefinelor și 
materialelor plastice cu consum redus de energie, cum ar fi 
PP și PE. Nu este necesară apretratarea cu grund..
n Adeziv special pentru P P, P E, Teflon și silicon.
n Ușor de utilizat.
n Rezistență excelentă la umezeală și chimicale.

 Pentru lipirea, etanșarea și turnarea PP, PE, EPDM și altor 

1:1 
Produsul este în raport de  1: 1 amestec rășină - 
întăritor
Timp de mixare. 2-3 minute
Timp de întărire pentru manevrare aprox. 7-10 

10:1
Produsul este în raport de 10: 1 amestec rășină - 
întăritor
Timp de mixare: 5 minute la +25°C
Timp de întărire pentru manevrare  aprox. 2 ore
Rezistență la temperatură -40°C până la +80°C
Întărirea finală aprox . 24 ore
Temperatura de acţionarere  +10°C până la + 30°C

MD MET MD POLY 1:1, 10:1

n

Ramona
Typewritten text
 altor substanțe sintetice
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Adeziv bicomponent epoxidic
MD POX este un bicomponent foarte reactiv.. După 
amestecare,adezivul capată  o rezistentă extraordinară.

 
Pentru lipirea metalelor, ceramicii, sticlei şi a plasticelor
dure. Este potrivit pentru reparații imediate, cu o calitate  
 ridicată și efort minim. Este ușor de manevrat datorită
 sistemului cu reglare automată de dublă injecție.

n Capată o rezistenţă extraordinară.
n Aplicabil universal.
n Rezistent la intemperii.
n Întărire în 5 sau 30 minute.
n De asemenea, este potrivit ca un component de turnare.
n Timp de mixare:  5 sau 30min.

MD POX 25 g poate fi utilizat cu sau fără duza de mixare.

MD POX rămâne flexibil și poate garanta rezistența la 
impact sau vibrații. 

Mod de lucru:
Suprafeţele trebuie să fie curate, fără uleiuri și grăsimi. 
Asperizarea  suprafeței  mărește  calitatea  lipirii.  Întărirea 
inițială este obținută după  5-10 minute. Întărirea finală se 
obține după 24 ore . 
Temperatura de lucru recomandată (exterioară) sub 5°C.

FI
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R
E 
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MD POX
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Piatră naturală 

PP/PE

Teflon ®

Aluminiu

Aluminiu anodizat
 

Aluminiu turnat sub presiune

Alamă

Fontă

Oțel carbon

Tablă de fier

Fier  

Oțel laminat la rece

Metale vopsite electrostatic

Oțel galvanizat

Cupru

Metale vopsite KTL

Metale acoperite cu pulbere

Oțel învelit cu bandă
Inox 1.4301, 1.4541, şi 1.4307

Inox 1.4401, 1.4571, şi 1.4404 ABS & ABS 

Blends 

PMMA 

PBT & PET 

Poliamidă 

Vinil/PVC 

Policarbonat plastic

Poliuretane

Poliester 

Ester vinilic 

Epoxidic

Rășini fenolice

Gelcoat/strat de acoperire 

RTM 

SMC/BMC)
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P-DCPD (Telene, Metton) 

Poliuretan 

Poliamidă 

PMMA/PC/ABS/PS/PVC 

Poliyolefin

Sticlă ESG

Email

Ceramică

Lemn
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Cauciuc natural

Minerale
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Adeziv universal puternic, potrivit pentru lemn, plastic, furnir 
și  finisaje din plastic,  metal,  cauciuc,  piele,  pâslă,  hârtie  și 
carton. Adezivul  de  contact MD are o aderență  inițială 
puternică, este lichid,  ușor  de  aplicat,  ideal pentru supra-  
fețele fine. Asigură o lipire elastică, în acelaşi timp având o

 rezistenţă  ridicată, impermeabil. 
Ideal pentru materialele flexibile. 
Nu este potrivit pentru polistiren, PVC moale, PE, PP. 

Prelucrare/ Instrucțiuni:
Suprafețele  trebuie  să  fie  curate,  fără  uleiuri  și  grăsimi. 

PASTA CERAMICĂ MD 

Două  pagini/  lipire  de  contact:  pe  suprafețele de lucru se 
aplica un strat  subțire şi uniform, iar pentru  materiale  
absorbante se pot aplica mai multe straturi.
Nu  este posibilă corectarea ulterioară!
n Rezistent la temperatură până la + 80°C.
n Rezistent la îmbătrânire și ozon.
n Stabil UV și IR.
n Rezistent la mulți agenți chimici.
n Elastic și impermeabil.

Proprietăți:
Pastă  ceramică  MD  are  la  bază  un  ulei  molecular, 
lianți anorganici și aditivi ceramici. Produsul poate fi utilizat 
ca pastă într-un interval de la -20 ° C până la aprox. +150 ° 
C.  Lubrifiantul  solid  pe  care  îl  conține  poate  fi  utilizat  la 
peste  1500  °  C.  Produsul  nu  conține  pigmenți  metalici  și 
este  fără  grafit,  molibden  sulfurat  și,  de  asemenea,  fără 
aditivi cu conținut de sulf.

Pasta ceramică MD poate fi folosită ca lubrifiant de înaltă 
presiune la temperaturi  înalte, în angrenaje  de roți  dințate,  
ghidaje, șine și articulații de ghidare, în aplicaţii  ce presupun   
mișcări lente de alunecare.
 Asigură  instalare, demontarea rapidă și simplă a lucrurilor,  
cum ar fi piesele filetate, permiţând strângerea corectă chiar 
şi în  cazul    neregularităţilor filetului.
Domenii de aplicare:
Pentru  lubrifiere  și  pentru  prevenirea  corodării  pe 
componente de maşini  care sunt supuse unor temperaturi 
ridicate,  cum  ar  fi  șuruburi,  bucșe  de  alunecare,  ghidaje, 
arbori, arcuri, pene, etc. Dezasamblarea se face mai ușor. 
Poate fi  utilizat  ca  agent  de  separare  pentru  racorduri 
filetate  la  cald,  de  exemplu,  șuruburi  cu  abur  fierbinte,  pe 
turbine,  țevi  de  eșapament,  roți  dințate,  supape,  lanţuri, 
ghidaje și  arbori  în domenii  cum ar fi  industria petrochimică, 
 în  centralele  electrice,  lucrari  de  frezat,  etc. 
Pentru  utilizarea  ca  agent  de  separare  în  turnarea 
metalelor,  turnare  sub  presiune,  forjare  și  extrudare  dacă 
sunt atinse temperaturi foarte ridicate.

recipient din 
metal

MPG.D250
MPG.D750

250 g 
750 g

ADEZIV DE 
CONTACT MD 

PASTĂ 
CERAMICĂ MD MKE.K200 260 g 12 cartuș

PASTĂ DE 
CUPRU MD

MCO.D500 500 g 10 recipient din 
                                                     metal

SET ADEZIV 
PENTRU 
OGLINZI  MD 

MSK.K1-BK    2 g 10      siringă
blister

produs articol nr.         conținut   unit.      ambalaj
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Adeziv  special  de  înaltă  putere  pentru  lipirea  directă  a 
oglinzii retrovizoare  pe  parbriz. Adezivul  transparent 
garantează o zonă de adeziune curată.

n Ușor de manipulat.
n Lipire permanentă în timp foarte scurt.
n Service auto.

uretan Bază metacrilat

Vâscozitate  (Brookfield  LVF,
 Spindel 2, 2.5 rpm, 25°C)

Rezistență la rupere 1,08
Timp de întărire pentru manipulare 
sec. <                                               45

Întărire finală * ore 24 

Proprietăți:
n Interval mare de temperatură pentru aplicare, 
de la -30°C până la +1300°C.
n Agent de demulare, chiar și după 
perioade îndelungate de timp.
n Rezistent la presiune înaltă.
n Bună conductivitate electrică.
n Lubrifiere și efect de separare excelent
n Previne griparea componentelor 
din oțel.
n Disipare excelentă a căldurii.
n Fără sulf, plumb și nichel.
n Coeficient de frecare foarte scăzut.
n Extrem de adeziv.
n Rezistent la apă și coroziune.
n Excelent efect de separare și lubrifiere.
n Efect de etanșare împotriva gazelor corozive și a lichidelor.

Domenii de aplicare:
Industriile de automobile și motociclete, construcția de 
tractoare, industriile de motoare şi electrică, turbinele și 
centralele  nucleare, ingineria și construirea de transmisii, 
industria alimentară, industria minieră, chimică și petrochimică,
 lucrări  de  gaze,  apă  și  electricitate  etc. Pastă  de  cupru  MD 
este  ideală  pentru  instalare, mentenanță și reparații ale: 
dispozitivelor de ghidare, arcuri, pivoți, garnituri de frână, 
șuruburi eșapament, componente de conexiune, bujii 
incandescente, borne baterie, agregate și boilere, centrale, 
mentenanță și reparații. 

Umplere max. goluri 
mm

Punct de aprindere °C 100

0,3

Rezistent la temperaturi de la -50  până  la  +130   
sau scurte perioade de timp -50 până la +150
* se face referire la temperaturi de 20 °C; 
temperaturile mai joase încetinesc întărirea

MD PASTĂ DE CUPRU SET ADEZIV MD 
PENTRU OGLINZI
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MD BANDĂ 
ADEZIVĂ ACRILICĂ
MD-BANDĂ ACRILICĂ este o bandă extrem de puternică, 
dublu adezivă, transparentă. Recomandată pentru  lipire,
 fixare şi montare, atât la exterior cât şi la interior. Aderă şi 
 susţine  în  siguranță  pe  aproape  orice  suprafață 
netedă, cum ar fi pe metal, gresie, faianța, plastic, sticlă și 
lemn.  Ideal  pentru  montarea  de  console,  plăci,  cârlige, 
elemente  de  depozitare,  etc. Suprafețele  nu  se  vor 
deteriora. Rezistentă la umiditate.

Aplicații: metal, lemn, sticlă, plastic, ceramică, cauciuc și 
hârtie.

Nu este  potrivit  pentru  PE,  PP,  PTFE (de exemplu Teflon 
®), silicon, hârtie și tapet de vinil, substraturi non-coezive și 
pe suprafețe cu acoperiri rezistente la pete.

Stabil în zonele uscate, curate și bine ventilate la +10 ° C 
până la +30 ° C timp de 1 an. Rezistență la temperaturi de 
la -30 la 180 ° C.

MD MULTI-TAPE

MD-MULTI-TAPE  este  o  bandă  cu autovulcanizare 
din  PIB  (poliizobutilenă)  și  cauciuc.  Se sudează 
imediat prin strangere formand o izolaţie omogenă fară a 
necesita 

 
temperatură și presiune.

n MD-MULTI-TAPE este nelipicios, ușor de manevrat și 
de

 
aplicat.

n Se îndepartează fără reziduuri după tăiere.
n Pentru izolarea și impregnarea elementelor electrice.
n Protejează țevile metalice împotriva coroziunii.
n Rezistență excelentă la apă și ozon.

Domenii de aplicare: 
Conexiuni, îmbinari, reparaţii  până la  o  gamă  largă  de 
cabluri  de  curent  şi  distribuţie  până  la  46  kV. 
Izolarea,  impregnarea  componentelor  electrice,  acoperire 
anti-coroziune, de exemplu: țevi, metalice.
Cu MD-MULTI-TAPE, pot fi izolate cu ușurință chiar și 
cablurile  de curent de până la 46 kV.

produs articol nr.     conținut         unit.   ambalaj

MD BANDĂ ACRILICĂ MAT.R1,5 1,5 m 10     celofan         
MD MULTI-TAPE MTR.R5 5 m 10 celofan     
MD BANDĂ CU  0,5 x 180
SILICON 

MST.R1.8  cm
 10 celofan

150 x 75 
MD SOLAR-PLAX   MRF.75 

mm
 20 celofanMRF.220 150 x 220  10mm
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BANDĂ DE SILICON MD
Banda de silicon MD este  un material  autoamalgamant  şi 
izolant,  care  formează  un  sigiliu  permanent,  hidroizolant, 
rezistent la UV şi  ermetic când este întărită. Această  bandă    
este

 
ușor de folosit  şi flexibilă, se întinde pe suprafețele 

cu imperfecţiuni  și  poate  fi  folosită  în  industria  auto,   
 marină, instalații  sanitare  electrice, etanșare, izolare  și 
aplicații

 
generale.

Aplicații: 
n În industria auto, marină, instalații sanitare electrice, 
etanșeizare, izolare și aplicații generale.
n Bune proprietaţi anti-uzură şi abraziune.
n Hidroizolare.
n A nu se folosi pe țevi sau conexiuni de gaz.
nReparația furtunurilor și țevilor de apă, hidroizolarea 
conexiunilor electrice, legarea firelor, reparații sanitare etc. 
n Poate fi folosit în domeniul electric datorită proprietăților 
sale excelente de izolare.
n Compatibil cu o gamă variată de materiale.

Instrucțiuni:
Temperatură  optimă  de  lucru  este  între  0˚C  și  +30˚C. 
Această bandă poate fi aplicată în mediu umed, fără uleiuri,
 deși,  pentru  obținerea  celor  mai  bune  performanțe,  sunt 
recomandate suprafețele uscate. Mențineți banda în poziție 
și  înfășurați  o  singură  dată  în  jurul  propriului  ax.  Această 
înfășurare inițială asigură banda pentru acțiunile următoare.
 Mențineți  o întindere constantă ca și  când ați  continua să 
înfășurați,  asigurându-vă  că  fiecare  strat  face  „o  tură  și
 jumătate” peste stratul precedent. Straturile suprapuse vor
 fuziona.  Capătul  ultimei  înfășurări  trebuie  presat  pe 
straturile precedente, având o întindere mai mică.
Pentru  aplicațiile  cu  presiune,  întindeți  la  maximum  și 
aplicați  câteva  straturi  foarte  strânse.  Straturile  benzii  de 
silicon  MD vor  începe  să  vulcanizeze  imediat,  formând  în 
timp de 24 ore o legătură permanentă și coezivă. Nu este 
recomandată repoziționarea la 2 minute de la înfășurare.

MD-SOLAR PLAX este o bandă unică de reparații simplu 
de utilizat care se întărește prin radiație UV sau lumina 
soarelui. Banda este din poliester ranforsat cu fibră de 
sticlă avand aderență foarte bună și durabilitate pe termen 
lung. Nu necesită amestecare, presare, lipire făra erori. 

Aplicare:
Industrie:  întreținerea  și  repararea  de  acoperișuri, scări, 
lavoare, tevi, cabluri, axe de cablu, dulapuri de comutare etc.
Transport:  bare  de  protecție, radiatoare, țevi de eșapament,
 cabluri, caroseri  de camioane, deflectoare de vânt, toate 
piesele din plastic și de caroserie. 
Timp  liber  /  Hobby-uri  /  sport:  jet-ski,  canoe,  bărci,  panouri 
GRP, plăci de surf, construcție de modele, ferestre, garduri, 
acoperișuri,  uși  și  toate  suprafețele  din  lemn,  metal,  sticlă, 
ceramică, plastic și beton.

n Aplicare simplă - doar tăiați la dimensiunea suprafeței de
reparat și lipiți 
n Plastic ranforsat din fibră de sticlă (GRP) extrem de durabil
n Rezistent la vibrații, rămâne flexibil.
n Rezistent la intemperii, UV și umezeală.
n Bune proprietăți ulterioare de lucru (șlefuire, găurire, 
vopsit, etc).
n Rezistent la uleiuri și solvenți.
n Rezistent permanent la temperaturi de la -40°C până la +200°C 
n Nu se contractă şi nu se dilată pe durata lucrului și al 
întăririi.
n Aderă la toate suprafețele, cu excepția polipropilenei (PP).
n Întărire finală rapidă (de peste aproximativ 5 minute, în 
funcție de radiația UV).
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n SPRAY MD DE CURĂȚARE A FRÂNEI
MD- spray curățitor frâna, este formulat dintr-un tip special

 de solvent.  MD-  spray  de  curățare  a  frânei  este  potrivit
pentru  curățarea  rapidă a tamburului, plăcuțelor și 
blocurilor de frână și, de asemenea, a pieselor de ambreiaj.
 De  asemenea,  este  potrivit  pentru  curățarea  pieselor  de 
mașini  puternic  uleioase  și  murdare.  Un  efect  optim  de 
curățare, datorită vitezei mari de evaporare. MD- spray de 
curățare a frânei nu este coroziv și nu afectează piesele din

 cauciuc  și  mase  plastice  (este  necesară  o testare în 
 prealabil). Curătitorul frânei nu conţine  CFC,
hidroclorofluorocarburi și substanțe caustice.

Mod de lucru:
Se  pulverizează  pe  suprafața  contaminată  la  distanță  de 
aprox.  20  de  cm  și  se  lasă  să  se  scurgă. Repetați 
procedeul de mai multe ori în cazul contaminării puternice.

n MD SPRAY DE CURĂȚARE RAPIDĂ
Este un agent de curățare foarte concentrat pentru toate 
lucrările de întreținere și de instalare. Curăță în profunzime
 porii, degresează și îndepartează rășinile.
MD- Spray de curățare rapidă pentru:
n eliminarea uleiului, grăsimilor, rășinilor, reziduurilor de 
adeziv, uzurii ambreiajului și a frânei
n curățarea de piese auto, arcuri, echipamente electrice, 
dispozitive de pornire, lagăre cu rulmenți și dispozitive de 
ghidare
n îndepărtarea petelor de pe materialele textile

Date tehnice:
Densitate (20°C): 0.82 g/ml
Presiune (20°C): aprox. 3.2 bari
Rata de pulverizare: aprox. 3 g/s
Durata de depozitare: 12 luni la temperatura camerei

Mod de lucru:
Agitați recipientul. Pulverizați bine pe piesele contaminate, 
lasăţi  agentul  de  curățare  să-și  facă  efectul  și  apoi 
curățați. Verificați pentru compatibilitate pe plastic, cauciuc 
și culori într-un loc cu vizibilitate redusă.

n MD SPRAY CU SILICON
Este un spray cu protecție fără grăsimi, lubrifiant, de separare
 și îngrijire pentru materialele plastice, lemn, cauciuc și metale.

Proprietăți:
n Lubrifiază fară urme şi culoare.
n Peliculă uniformă de lubrifiant.
n Asigură o acoperire precisă. 
n Rezistență la temperaturi ridicate.
n Protejează împotriva oxidării și coroziunii.
n Rezistență electrică excelentă.
n Hidrofug și antistatic.

Domenii de aplicare:
În prelucrarea hârtiei și a lemnului previne acumularea de 
reziduuri  de  adeziv  pe  prese  și  ghidaje.  Tratarea  barelor 
de  tăiere, marginilor și a instrumentelor, garantand 
tăierea ușoară  și  curată. Previne lipirea   bunurilor  de  
benzile transportoare sau a rolelor conveior. 
Sprayul cu silicon izolează, protejează şi  întreţ ine piesele din plastic,
cauciuc și metal, cu efect lubrifiant bun.

Protejează contactele electrice contra umidităţii, piesele din 
cauciuc capată un aspect îngrijit, nu îngheață și nu se 
lipesc. Piesele  din  plastic capată  strălucire  și  nu 
devin casante, iar în cazul pieselor lipite elimină scârțâitul
 fiind şi un excelent agent de separare pentru turnare și
 injectarea  cu  pulverizare. Este  potrivit  a  fi  un  ajutor  în 
asamblarea furtunurilor.

Mod de lucru:
Agitați bine recipientul înainte de utilizare. Se pulverizează 
pe suprafața tratată, curățată și degresată de la o distanță 
de 20-30 cm și ștergeți cu o cârpă moale.

n MD SPRAY CU ZINC
Spray-ul cu zinc (gri închis) este o protecție anticorozivă cu 
uscare  rapidă şi eficacitate  remarcabilă  pe  termen 
îndelungat pentru metale. Zincul și compușii de zinc utilizați  
în produsul  de  pulverizare  conțin  mai  mult  de  90%  zinc  de 
puritate ridicată.  Domeniile  de  aplicare  pentru  spray-ul  cu 
zinc pot fi găsite în toate sectoarele de industrie, comerț și 
în  construcțiile  de caroserii,  mai  ales acolo  unde metalele 
sunt expuse la coroziune. Spray-ul cu zinc aderă la aproape

 toate  metalele.  Spray-ul  cu  zinc  oferă, de asemenea, 
protecție garantată pentru operaţiunile de găurire și de 
tăiere, putand fi utilizat  ca grund pentru piesele de fabrică 
și de mașini, care sunt expuse la intemperii.
Proprietăți:
n Formează o peliculă de uscare rapidă, netedă și fără pori
n Se poate suda în puncte, este bun conductor electric 
n

 
Rezistență la căldura până la cca. 500°C

Peste MD-  Spray  cu zinc  se poate aplica vopsea, dar este 
 necesară o testare în prealabil din  cauza  numărului  
mare de sisteme de vopsire disponibile.

Date tehnice:
n Testare pentru nisip și praf conform     

DIN 50021:400/80 m < 0.5 mmn
n DIN 53151 tăiere transversală: Gt 0-1n
n DIN 53152 test de îndoire: nici o schimbare în suprafață

Mod de lucru:
Suprafețele care trebuie acoperite trebuie să fie fără grăsimi
 și  uleiuri.  Tratamentul  trebuie  să  aibă  loc  la  temperaturi 
cuprinse între 18 ° C și 25 ° C. Se agită bine recipientul de 
aerosol pentru aprox. 3 minute, faceți un test de pulverizare
 și apoi aplicați de la o distanță de 20-30 cm în zig-zag. 
Uscare la atingere în 20-30 de minute. 
Uscare completa după 24 de ore.
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MD AEROSOLI
Pentru numeroase domenii de aplicare



Garantează contactul pe capacele distribuitorului .
Întreține și curăță tijele frânei și lanțurile de toate tipurile.

Mod de lucru:
Agitați recipientul bine și pulverizatiți pe suprafața de tratat.
Piesele tratate se pot desface după câteva minute.
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n MD SPRAY CU ZINC ȘI ALUMINIU
MD- spray cu zinc și aluminiu oferă o protecție anticorozivă 
rezistentă  la  căldură  pentru  mai  multe  metale  de  bază. 
MD- spray  cu  zinc  și  aluminiu are o aderenţă ridicată la 
metale neferoase și fier.
Avantajele principale ale spray-ului cu zinc și aluminiu sunt:
n Uscare rapidă, peliculă netedă.
n Grad ridicat de strălucire.
n Aceeași culoare ca meterialele recent galvanizate.
n Rezistență ridicată la abraziune.
n Rezistent la temperaturi de până la 600°C.
n Adeziune ridicată.
n Poate fi vopsit.

Domenii de aplicare:
MD- spray  cu  zinc  și  aluminiu  este  utilizat  în  domenii  ale 
industriei, comerțului și în alte activități, ori de câte ori au fost 
prelucrate sau deteriorate metalele galvanizate. MD- spray cu 
zinc  și  aluminiu  este  utilizat  ca  protecție  la  coroziune  și 
reprezintă  un  echilibru  optic  datorită  asemănării  sale  de 
culori cu materialele proaspăt galvanizate.
 Principalul domeniu de aplicare pentru MD- spray 
cu  zinc  și  aluminiu  este  în  domeniul  aerului  condiționat  și  al 
sistemelor  de ventilație,  sistemele de încălzire,  construcția  de 
conducte și caroseri de mașini.
Mod de lucru:
Temperatura de lucru recomandata: 18°C și 25°C. Înainte 
de  fiecare  pulverizare,  recipientul  se  agită  bine  timp  de  trei 
minute,  iar  apoi  efectuați  un  test  de pulverizare. 
 Eliminaţi în prealabil rugina şi grăsimea de pe suprafețele
care trebuie pulverizate . Aplicați MD- spray cu
zinc  și  aluminiu  într-un  model  încrucișat  de  la  o distanță  de
20-30 cm. Așteptați 5-8 minute între aplicarea de straturi.
Timp de uscare la atingere: 15-20 de minute.
Uscare completa în 24 de ore.

n MD SPRAY STRĂLUCITOR CU ZINC
Culoare: gri deschis
Domenii de aplicare:
Spray-ul stralucitor cu zinc este utilizat  în sectorul
industrial, comerț și oriunde materialele galvanizate au
fost procesate sau avariate.
Datele tehnice sunt aceleași ca la MD SPRAY CU ZINC
ȘI ALUMINIU.

n SPRAY MD PTFE
Spray-ul MD-PTFE este un ulei siliconic incolor 
pe  bază  de  PTFE  și  agent  de  separare  pentru  metal, 
cauciuc,  materiale  plastice  și  alte  materiale. Nu conţine
grăsimi, rezistent la apă şi antiadeziv.

Spray-ul MD-PTFE - poate fi folosit în mod optim oriunde 
nu pot fi utilizate uleiuri minerale sau MoS2 din cauza 
riscului de contaminare, de exemplu, în electrotehnică și 
inginerie electrică, de prelucrarea maselor plastice, 
industria textilă etc.
Rezistent la temperaturi de la -190°C până la +260°C.
Mod de lucru:
Agitați  recipientul  bine  timp de aprox.  un  minut  înainte  de 
utilizare. Se  pulverizează, iar  după  o perioadă  de funcțio-
nare, verificați  dacă  efectul de lubrifiere obţinut a fost atins.
 Repetați procesul, dacă este necesar.

n MD SPRAY DE ÎNDEPĂRTARE A RUGINII
MD- spray de îndepărtare a ruginii, este formulat pe
 bază de uleiuri  minerale, MoS2, amestecuri  de  hidro-
carburi  izoparafinice  și inhibitori  de coroziune fiind, 
de asemenea, un lubrifiant cu calitate dovedită dar și 
un spray de contact.
MD- spray de îndepărtare a ruginii elimină ușor și rapid 
numeroase probleme de întreținere, reparații, service și 
de  producție.  Datorită  proprietăților sale excelente, 
spray-ul de îndepărtare a ruginii pătrunde și în cele  
mai mici cavități.
Slăbeşte conexiunile gripate, cum ar fi șuruburi,

 

piulițe 
și bolțuri.

 Protejează împotriva coroziunii, lubrifiază suprafețele,   
    elimină scârțâitul.

 Îndepărtează apa de pe contactele de aprindere și cablurile 
   electrice.
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n MD SPRAY PENTRU DETECTAREA 
SCURGERILOR

MD-  spray  de  detectare  a  scurgerilor este  testat  de
Asociația germană  tehnică  și  științifică  pentru  gaze
 și  apă  (DVGW) şi este destinat detectării scurgerilor din 
sistemele de aer comprimat și gaze sau din țevile cu lichide.
n Indică chiar și scurgerile mici, imediat, prin formarea 

de spumă.
n Indicat pentru utilizarea în locuri greu accesibile
n Neinflamabil și, prin urmare, aplicabil în mod specific și 

în conducte de gaz sau butelii de gaz . 

Domenii de aplicare:
Potrivit  pentru verificarea scurgerilor din subterane și  din
conductele  cu  fluide,  conducte  de  încălzire,  cazane,
anvelope, robinete, frâne cu aer comprimat, supape etc.

Este un lubrifiant hidrofob cu utilizări multiple. 

n Proprietăţi excelente de adeziune, fără separarea lubrifiantului
n Lubrifiază toate piesele metalice în mișcare și 
suprafețele de alunecare 
n Se aplică pentru plastice tehnice și materiale plastice

n MD SPRAY DE LUBRIFIERE CU 
VASELINA ALB

n Potrivit pentru utilizarea cu mașinile în funcționare
n Nu conţine metale, protecție pe termen lung fără murdărire
n Rezistent la condens, pulverizare și apă sărată
n Rezistent la temperaturi de la -40°C la +140°C
n Inhibitor de coroziune

Domenii de aplicare:
Întreaga gamă de automobile, în companiile de reparații și
întreținere de toate tipurile.
Spray-ul alb de lubrifiere MD este adecvat pentru utilizarea 
ca  lubrifiant la borna bateriei, agent de separare  și 
anti-oxidant.

n MD SPRAY DE ÎNGRIJIRE A 
LANȚULUI ȘI FRÂNGHIEI

Este un spray de îngrijire pentru lanțuri și frânghii complet 
sintetic, transparent și subțire, cu efect capilar puternic și 
lubrifiere  pe  termen  lung.  Acesta  pătrunde  în  lanțuri  și 
cabluri fiind rezistent la frig și căldură, de la -15 ° C, 
până la +250 ° C.
n aderenţă bună, potrivit pentru lanțuri și frânghii 
cu funcționare rapidă, fără nici o pierdere prin picurare
n neutru, non-agresiv, anti-static și de reducere a zgomotului
n compatibil cu inele O, rezistent la contaminare și praf

Domenii de aplicare:
În industrie, comerț și repararea de lanțuri, construcția de
sârmă, vehicule, motociclete, mopede, mașini de etc.

n MD SPRAY FRIGORIFIC
Extrem de versatil pe termen lung, răcirea rapidă a 
mașinilor industriale și de producție.

n indispensabil pentru localizarea rapidă a suprasarcinilor 
termice în câmpul electric
n potrivit în comerțul cu motoare, de exemplu, 
pentru răcirea pieselor de motoare supraîncălzite
n pentru contracția pe termen scurt a metalului
n pentru înghețarea pe termen scurt a conductelor de apă
n răcirea imediată până la -65 ° C, datorită compoziției sale
 unice
n spray- ul frigorific este non-conductiv și poate fi 
folosit cu orice material

Mod de utilizare:
 Spray-ul frigorific se aplică intens  de la o distanță de 
aprox. 20-30 cm!
Nu folosiți în sectorul alimentar!

n MD ULEI UNIVERSAL PENTRU 
GĂURIRE ȘI TĂIERE

Uleiul universal de înaltă performanţă pentru găurire şi
tăiere poate fi utilizat pentru toate procesele de decupare 
a metalelor și mai ales pentru materiale dificile, cum ar fi  
oțelul inoxidabil, aluminiu, metale dure etc.

n Lubrifiant de răcire fără aditivi agresivi
n Aderenţă bună, care crește durata de viață a instrumentului
n Protejează împotriva deteriorării suprafeței
n Permite viteze foarte mari de tăiere

Domenii de aplicare:
Pot fi utilizate pentru găurire, frezat și tăiat de oțel și metale
neferoase de orice fel. Conservă în mod eficient și crește
performanța  instrumentelor,  de  exemplu:  dălți, burghie,
 tarozi şi filiere, freze şi benzi de fierastrau.

n MD SPRAY CU ALUMINIU
Spray-ul cu aluminiu, conţine 99,5% particule din 
aluminiu pur micro-fin.
n Rezistență la temperaturi ridicate de până la 900 ° C
n  Rezistent  la  intemperii, formand o  peliculă cu  protecție  
catodică  la coroziune
n Rezistent la abraziune, zgârieturi și periere
n Rezistent la majoritatea acizilor și la jeturile de abur
n Se usucă rapid și formează o suprafață extrem de netedă
n Protecție dublă datorită particulelor din aluminiu și stratului 

suplimentar din plastic
n Aderă la toate metalele, ceramică, lemn, sticlă și gresie, 
precum și la majoritatea materialelor plastice
n Conductor electric, ușor de folosit și poate fi vopsit

Spray-ul MD cu aluminiu este ideal pentru reparații rapide,
suprafețe galvanizate și deteriorări după sudare, găurire, 
umplere,  tăiere  sau  tăiere  cu  ferăstrăul.  Spray-ul conţine
gaz propulsor  neutru, ce nu dăunează mediului înconjurător.

Domenii de aplicare:
Potrivit  pentru  întreținerea  și menţinerea calităţii  țevilor, 
fabricarea  oțelului  și  construcția  de  mașini,  cuptoare 
şi siteme de  încălzire,  sisteme de  abur  și  de  combustie, 
turbine,  aer  condiționat  și  sisteme de ventilație,  sisteme 
de evacuare, protecția cazanelor și a containerelor, etc
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Sprayul MD  oțel inox este rezistent la căldură  şi  oferă o
protecție eficientă.

n Aliaj de pigmenți de crom, nichel și mangan.
n Aderență la toate metalele, lemn, sticlă, piatră etc.
n Rezistență puternică la substanțe chimice agresive.
n Acoperirea din oțel inoxidabil oferă suprafeței un 
luciu metalic.
n Aceeași culoare ca și oțelul inoxidabil
n Acoperirea este extrem de rezistentă la intemperii şi
foarte rezistentă la uzură și impact.

Domenii de aplicare:
Pentru repararea pieselor din oțel inoxidabil și pentru 
 acoperirea și  îmbunătățirea  optică  a altor piese,  cu 
efect  de  oțel  inoxidabil  (metalizare  de suprafață).

 Oferă  protecţie  pe  termen  lung  pentru  țevi, mașini,  
silozuri, turbine etc. Pentru îmbunătățirea suprafeței
după sudare. Potrivit ca vopsea pentru sudare 
electrică prin puncte.

n SPRAY MD OȚEL INOX
n SPRAY  MD  PENTRU  

  ÎNGRIJIREA INOXULUI
Curăță intens, menține, protejează și etanșeizează toate 
suprafețele netede de oțel inoxidabil și metale lustruite.

n Peliculă de adeziv hidrofug și antistatic care protejează 
împotriva oxidării și influențelor mediului.
n Are un efect antistatic și protejează eficient împotriva 
amprentelor și altor contaminări.
n Nu afectează finisajele vopsite.
n Aplicabil oriunde oțelul inoxidabil necesită strălucire.

Domenii de aplicare:
Pentru curățenie în bucătării, spațiile sanitare, în ascensor 
sau pe balustrade, pe suprafețe de inox etc. SPRAY MD 
PENTRU  ÎNGRIJIREA  INOXULUI poate  fi utilizat în 
 locuri  publice,  restaurante,  hoteluri,  birouri, aeroporturi,
 flote de vehicule, spitale, clădiri de birouri și în industrie. 
 SPRAY  MD  PENTRU  ÎNGRIJIREA  I N O XULUI 
poate fi potrivit pentru sectoarele procesării de alimente și 
sănătate.
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n MD SPUMĂ DE CURĂȚARE 
ANTISTATICĂ

Asigură o strălucire de oglindă pe toate suprafețele netede:
ferestre, oglinzi, gresie, interioare auto, sticlă, monitoare, 
suprafețe din plastic, etc.

n Curățare puternică și în același timp ușoară.
n Foarte economică datorită acoperirii mari.
n Bună toleranță a pielii.
n Curățare imaculată fără pori, fără pete de ulei.
n Îndepărtează grăsimea, petele de ulei, nicotină și 
amprentele de pe toate suprafețele.
n Curăță cu efect de spumă activă.

Mod de lucru:
Se pulverizează MD- spumă de curățare antistatică de 
la o distanță de aprox. 20-30 cm și se șterge cu o cârpă
absorbantă de bumbac sau hârtie.
Măriți  timpul  de  acțiune  pentru  îndepărtarea murdăriei  

 cauzate de insecte  sau  în  cazul  unei  contaminări severe.

n MD SPRAY CERAMIC ANTI-GRIPANT
Lubrifiant  special  pe  bază  de  ceramică,  cu  durată 
îndelungată, de înaltă performanță, cu proprietăți de înaltă 
tehnologie.
n Stabilitate la temperaturi ridicate de la -40 ° C până la 1400 
° C și rezistent la presiune extremă de până la 220 N / mm ²
n Proprietăți excelente de aderență și lubrifiere datorate 
agenților de lubrifiere și de separare bazate pe materiale
 speciale din ceramică.
n Pentru rulmenți foarte solicitați și suprafețe de alunecare; 

previne griparea, tocirea prin frecare, uzura și coroziune
n Etanșează flanşe, garnituri plate și carcase de pompe, în
 special în sectorul alimentar, deoarece nu conține metale 
și grafit și este, astfel, netoxic.
n Foarte rezistent la gaze, acizi şi săruri.
n Previne coroziunea electro-chimică.

Domenii de aplicare:
Utilizare universală pentru orice tip de conexiune în mișcare,
fiind  extrem  de  solicitate,  piese  de  asamblare,  rulmenți,
suprafețe  de  glisare,  piulițe,  șuruburi,  flanșe  și  bolțuri. 
Pentru filetarea oțelului inoxidabil. Nu se produce griparea 
conexiunilor din oțel inoxidabil și aliaje de metal.

n MD SPRAY CU ULEI MULTIFUNCȚIONAL
Este  un  spray  cu  ulei  de  vâscozitate  redusă  pentru 
lubrifierea  și  întreținerea  pieselor  metalice.  Acesta  este 
utilizat  în  sectorul  auto,  inginerie,  prelucrarea  metalelor, 
sectorul hobby și în gospodărie.
Spray-ul MD cu ulei multifuncțional pătrunde în filet, elimină 
și lubrifiază balamale, role, arcuri, robinete de apă, mânere 
deferestre și uși, scaune de birou, etc .
n Înlătură umezeala.

n Curăță și protejează.
n Elimina petele lăsate de creion colorat, de grăsimi, 
gudron, cauciuc și reziduuri de adeziv.
n Lasă un strat de protecție împotriva ruginii și a coroziunii pe 
biciclete, cărucioare pentru copii, piese cromate, motociclete, 
motoare suspendate și instrumente.
n Desface părțile ruginite.
n Pătrunde adânc și desface părțile ruginite, corodate și gripate, de 
ex. șuruburi, comutatoare, cabluri și alte dispozitive de închidere;
n Desface mecanismele gripate.
n Desface şi unge uși blocate, balamale, fermoare, mașini de 
cusut, comutatoare, cuplaje și cabluri.

n Hidrofob pentru contactele electrice ale autoturismelor, 
motocicletelor și  motoare de bărci

Mod de lucru:
Agitați recipientul înainte de utilizare. Suprafețele care
trebuie tratate se curăță și apoi se aplică materialul cu
moderație și precis.

Spray-ul  adeziv  MD  elimină probleme minore  de  lipire  din 
industria  auto,  comerț,  construcția  de  modele,  bricolaj, 
zonele de hobby-ul și de uz casnic. Spray-ul adeziv lipește 
permanent și fiabil hârtie, carton, covoare, lemn, plută, textile 
din piele, cauciuc, burete și plastic.

n Utilizare curată, rapidă și ușoă.
n Putere mare de lipire imediată, conferă utilizări multiple
n Aplicarea economică și precisă datorită capului de 
pulverizare reglabil.
n Rezistență la căldură: solicitiat: 80°C, nesolicitat: 100°C.

Mod de lucru:
Agitați  bine  recipientul.  Suprafețele  trebuie  sa  fie  fără
grăsime, uscate  și  curate. În cazul suprafeţelor absorbante
 se aplică pe o  parte şi se unesc imediat piesele de lipit,

n MD SPRAY ANTISTROPI aplicând presiune puternică. Pentru suprafeţele neabsorbante
aplicaţi adeziv pe ambele parţi,  așteptați  15  minuteCea mai bună protecție posibilă împotriva aderenței și  (20°C) și apoi lipiți.  Se pulverizează de la o distanță de arsurii scânteilor de sudură și mărgelelor de pe duzele de  20-25 cm. Rotiți recipientul peste cap după pulverizare și gaz și suprafețele de materiale. pulverizați până când nu mai iese adeziv din duză.

n fără silicon și fără acizi.
n conține 99% material pur.
n aplicabil pentru sudarea cu arc electric și cu gaz.
n de asemenea, este potrivit ca agent de separare a matriței de plastic.

Domenii de aplicare:
Potrivit pentru toate materialele sudabile (de exemplu,
oțel, aluminiu). Suprafețele tratate pot fi vopsite
sau metalizate după tratare.

n MD SPRAY ADEZIV
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MSP.SOE.Y400 400 12

produs număr articol conținut ml unit. ambalaj

MD SPRAY PENTRU CURĂȚAREA FRÂNEI MSP.BR.Y600 600 12

MDSPRAY DE CURĂȚARE RAPIDĂ MSP.SR.Y400 400 12

MD SPRAY CU SILICON MSP.SIL.Y400 400 12

MD  SPRAY CU ZINC MSP.ZN.Y400 400 12

MD SPRAY CU ZINC ȘI ALUMINIU MSP.ZNA.Y400 400 12

MD SPRAY STRĂLUCITOR CU ZINC MSP.ZB.Y400 400 12

MD SPRAY PTFE MSP.TEF.Y400 400 12

MD SPRAY DE ÎNDEPĂRTARE A RUGINII MSP.MOS.Y400 500 12

MD SPRAY PENTRU ÎNGRIJIREA
 LANȚILUI ȘI A FRÂNGHIEI                               MSP.KS.Y400 400 12
MD SPRAY FRIGORIFIC MSP.KAE.Y400 400 12

MD SPRAY DE DETECTARE 
A SCURGERILOR                                               MSP.LS.Y400 400 12

MD ULEI UNIVERSAL PENTRU GĂURIRE
ȘI TĂIERE

INOXIDABIL MSP.EP.Y400 400 12

MD SPRAY CU ALUMINIU MSP.AS.Y400 400 12

MD SPRAY PENTRU OȚEL INOXIDABIL MSP.ES.Y400 400 12

MDSPRAY PENTRU ÎNGRIJIREA OȚELULUI

MD SPRAY CU SPUMĂ ANTISTATICĂ MSP.MSR.Y400 400 12

MDSPRAY CERAMIC ANTIGRIPANT MSP.AK.Y400 400 12

MD SPRAY ANTI STROPI MSP.ST.Y400 400 12

MD SPRAY MULTIFUNCȚIONAL CU ULEI MSP.MF.Y400 400 12

MD SPRAY ADEZIV MSP.SK.Y400

MD SPRAY DE LUBRIFIERE CU LITIU ALB MSP.WF.Y400 400 12

Șervețele de curățare - extrem
Șervețele de înaltă calitate, din lână, care nu lasă scame.
n îmbibate în lichid de curățare foarte eficient
n sunt  ideale  pentru  îndepărtarea  petelor  dificile  (ex.

   grăsimi,  rășini,  uleiuri,  funingine,  lubrifianți,  vopsea și 
reziduuri  de  lac,  urme  de  fetru, cerneală,  reziduri  de 
adeziv, nicotină) de pe toate suprafețele impermeabile
(ex. metal, plastic, ceramică și lemn).
Unitatea  mobilă  de  curățenie  pentru  munca  de  uz  casnic, 
ansamblu, munca exterioară și în atelier cât și pentru hobby
 și activități din timpul liber.

Art.-Nr.: MRT.E125 1 unitate, găleată cu 125 buc
               250 x 320 mm
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cartuș  dublu
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Pistoale de dozare, duze de dozare
Cu gama sa largă de tuburi și duze capilare, Marston-Domsel oferă posibilitatea unor dimensiuni cât mai variate. Cu 
sistemul de dozare Marston-Domsel puteți aplica orice tip de material fără efort și in mod controlat.

n Mixare și amestecare optimă a materialelor într-o 
singură aplicare.
n Aplicare precisă prin utilizare facilă.
n Comenzi rapide.

n Pierderi minime prin dozare precisă.
n Cartușele pot fi schimbate rapid.
n Pistolul de dozare este comod.

10:1 plastic MZ.DP.2 1Pistol de dozare pentru 50g 
cartuș dublu

Pistol de dozare pentru 50g
cartuș dublu 1:1, 2:1 plastic MZ.DP.50 1

Pistol de dozare pentru 50g
cartuș dublu 1:1, 2:1, 4:1, 10:1 plastic MZ.DP.3 1

Pistol de dozare pentru 50 g 
1:1 metal MZ.DP.1 1

ECO Pistol de dozare pentru
 400 g  cartuș 1:1 metal MZ.DP.400 1

Pistol de dozare pentru
 380 g cartuș 10:1 metal MZ.DP.380 1

Pistol  de  dozare  pentru 
300 g cartuș 1:1 metal    MZ.DP.300 1

Pistol cu aer comprimat  
400 g cartuș dublu  1:1 metal MZ.DP.400 DL 1

produs dimensiunea cartușului        raport de mixare     material article Nr. unit
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                1                                  2                3                     4             5               6              7               8                 9            1 0              11

                produs                                         dimensiunea cartușului        raport de mixare   material                article Nr.          unit

Pistol Deluxe pentru 
400 g
cartuș dublu

1:1 metal MZ.DP.400D 1

produs article Nr. raport de mixare    ambalaj

2. Duze capilare MKD.10 pentru MD GLUE

1. Mixer CA-STAR MMT.STAR 4:1

3. Capăt pentru picurare ușoară MFS.10 pentru MD GLUE

4. Mini mixer MMT.MINI 1:1

6. Mixer MMT.S10:1 10:1

5. Mixer Standard MMT.M10-N 1:1

7. Mixer Quadro pentru 400 g cartuș MMT.S400 1:1

8. Mixer Quadro pentru 380 g cartuș MMT.S380 10:1

9. 2K MS Mixer polimer MMT.MS 1:1

10. Mixer pentru 490 g cartuș MMT.480 10 : 1

11. Mixer Universal MMT.UNI 1:1

 set 10 
buc.
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Domsel-Dichtringe
n Im Seel 
n 52372 Kreuzau
n Tel.: 02422 / 5009 -3
n Fax: 02422 / 5009 -40

MARSTON-DOMSEL 
Etanșări radiale cu guler membrana

Suntem specializați în domeniul micro-tehnic și putem etanșa cu diametru de până la  Ø 1.4 
mm fără nici o problemă!

Ca  producător  specializat  de  etanșări  radiale  cu  diafragmă,  Domsel  oferă  produse  de  înaltă  calitate  cu  proprietăți  superioare. 
Etanșările radiale Domsel au fost preferatele producătorilor de mașini și motoare din multe țări, în special în cazurile de etanșare 
dificilă.

Pentru aceste etanșări radiale, Domsel folosește următoarele materiale:

Etanșările radiale Domsel garantează:
Viteze periferice ridicate până la  32 m/s 

 

Excentricități permisibile                        

 

până la  0.4 mm. 
Deviație concentrică permisibilă            până la  0.3 mm
Interval de temperatură                         de la  -60 până la  +200°C
Aplicare presiune                                 

 

până la 10 bar

Formări minime de striații! Etanșantul radial Domsel este furnizat ca un element pregătit de instalare și fără mentenanță necesară.
 În caz de presiune anormală pe inelul de etanșare, acest lucru ar trebui menționat în comada dumneavoastră.

Informațiile  din  acest  catalog  au  fost  comprimate  din  cunoștințele  pe  care  noi  le  deținem,  și  au  doar  scop  informativ.  Astfel,  nu  pot  fi  formulate 
reclamații.  Înainte  de utilizare,  trebuie  efectuate  teste  amănunțite.  Broșura noastră  reprezintă  o  bază.  Utilizatorul  este  responsabil  de posibilele 
măsuri  de  protecție  a  proprietății  și  persoanei.  Fișele  cu  date  de  securitate  privind  standardul  solicitat  sunt  disponibile  la  cerere  pentru  toate 
produsele.
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Marston-Domsel GmbH
Partenerul dumneavoastră pentru etanșanți,
adezivi, sisteme de fixare și siguranță

Distribuitor Autorizat in Romania:
S.C LORD INDUSTRIAL TOOLS S.R.L

Tel:  0371 349 116
Fax: 0372 252 412

E-mail: backoffice@lordtools.ro
                    office@lordtools.ro

Web:    www.lordtools.ro




