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Hakkımızda
Hemen hemen tüm endüstriyel uygulamalar için mükemmel ürünler
MARSTON-DOMSEL firması dünya çapında çok çeşitli, teknik olarak gelişmiş contalama maddeleri, anaerobik sıvı plastikler, 
yapıştırıcılar ile ticaret ve endüstri için başka yardımcı malzemeler üretmekte ve satmaktadır.
Daha fazla deneyim - Daha fazla inovasyon
Onlarca yıllık deneyim MARSTON-DOMSEL‘in sektörde önemli bir yer edinmesini sağlamıştır. Fonksiyon ve performans açısın-
dan standartları belirlemeye devam edebilmek için gelecekte de ürün yelpazemizin sürekli optimizasyonu için çaba göstermeye 
devam edeceğiz. İşin ehli teknisyenlerle yapılan işbirliği sayesinde mevcut problemler yalnızca Almanya‘da değil, dünya çapında 
da çözülür. Kazanılan uluslararası deneyimlerin tamamı araştırma sonuçlarına ek olarak müşterilerin yararı için kullanılmaktadır.

Daha fazla fonksiyon güvenliği
Üretim, mal girişinden nakliyeye kadar en son işlem teknolojisi kullanılarak gerçekleşir. DIN EN ISO 9001 kalite yönetim sisteminin 
getirilmesi yeniden üretim güvenliğinde önemli gelişmelere yol açmıştır. Bu güvenlik, gelecekte rekabet gücünüzü korumanıza ve 
ürünlerin olağanüstü kalitesine güvenmenize yardımcı olur. Çok sayıda ürünün Stiftung Warentest‘in sert şartlarına dayanarak „iyi“ 
ve „çok iyi“ olarak derecelendirilmiş olması tesadüf değildir.

Daha fazla ekonomik verimlilik
Üretim tesisleri tüm ilgili uluslararası standartlara uygundur. MARSTON-DOMSEL optimize edilmiş üretim işlemleri sayesinde 
ekonomik bir üretimin sağladığı avantajları müşterilerine yansıtabilmektedir. 

Teknik destek
Topladığımız uluslararası deneyimlerimizle yeni araştırma sonuçları değerlendirilmektedir, böylece müşterilerimiz dünya çapında 
işin ehlinden danışmanlık hizmeti alacağını bilir. MARSTON-DOMSEL ve tüketiciler arasında sürekli gerçekleşen deneyim alışver-
işi gelecekte de ürünlerin sürekli olarak optimize edilmesini sağlayacaktır.

Kendi laboratuvarımız
Direnç testleri, plastisite ölçümleri, gerginlik ölçümleri, sıcaklık testleri ve viskozite ölçümleri gibi müşterilere özel testleri yaptığımız, 
kendi ürettiğimiz ürünleri test ettiğimiz, analizlerini yaptığımız ve fonksiyon güvenliklerini kontrol ettiğimiz, bunların dışında da size 
mümkün olan en iyi ürünleri sunmak için ürünlerin nasıl geliştirilebileceğini araştırdığımız bir laboratuvarımız bulunmaktadır.

Yerinde danışmanlık
Durumun karmaşıklığına bağlı olarak bulunduğunuz yerde yapılacak bir analiz uygulama sorunlarını çözmede yardımcı olabilir. 
Bu yüzden MARSTON-DOMSEL hem Almanya içinde hem de dünya çapında müşterilerine yerinde teknik danışmanlık hizmeti 
sunmaktadır. Tecrübelerimizi paylaşmak için dünyadaki tüm ülkelerde ürünlere özgü eğitimler veriyoruz.

Test edilmiş kalite bizim için önemlidir!

DIN

Onayları alınmış olan çok sayıda ürün ve etike-
tlenme zorunluluğu bulunmayan çeşitli ürünler 
sunuyoruz.

MPA
Dresden
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CONTALAMA
Üstün kalitede contalama maddeleri
Contalama maddelerinin kullanım alanı günlük hayatımızın 
bölümleri kadar çeşitlidir. MARSTON-DOMSEL endüstri ve 
ticaret için teknik olarak son derece gelişmiş çok sayıda con-
talama maddesini dünya çapında üretmekte ve satmaktadır.

YAPIŞTIRMA
Hızlı yapıştırıcı: Farklı tipler ve viskoziteler 
Vidalama, perçinleme, lehimleme ve kaynak işlemleri keş-
fedilmeden çok önce yapıştırma işlemi kullanılmaktaydı. 
Yapıştırma işlemi insanın bildiği en eski birleştirme teknikle-
rinden biridir. Günümüzde MARSTON-DOMSEL‘in yüksek 
performanslı yapıştırıcıları neredeyse tüm endüstri sektör-
lerinde, en zor koşullarda bile güvenilirlik sağlayan başarılı 
bileşimler oluşturmaktadır.

EMNİYETE ALMA
Vida emniyeti, kovan ve yatak sabitleyici, boru vida dişi con-
tası, yüzey contası
Otomobil yapımında, demir yollarında, uçaklarda veya ma-
kine mühendisliğinde (türbinler, pompalar, inşaat makineleri 
vb.) örneğin gevşemiş vidalar ölümcül sonuçlara neden ola-
bilir. Bu nedenle de titreşimlerin meydana geldiği, güven-
lik ve kalitenin önemli bir rol oynadığı tüm alanlarda MAR-
STON-DOMSEL‘in güvenlik ürünleri ilk tercihtir.

SABİTLEME
MARSTON-DOMSEL‘in yeni nesil yüksek performanslı 
yapıştırıcıları ve contalama maddeleri en zor malzemeler 
üzerinde bile olağanüstü fonksiyon özellikleri sunmaktadır. 
Geleneksel contalama maddelerinin ve yapıştırıcıların yük-
sek gereksinimleri karşılamadığı yerlerde „sabitleme uzm-
anları“ tüm güçlerini göstermektedir.

ÖZEL ÜRÜNLER
MARSTON-DOMSEL çok çeşitli uygulamalar ve onarım iş-
leri için münferit çözümler sunmaktadır. Hem profesyonel 
endüstride hem de özel amaçlar için.

ÇALIŞMA ARAÇLARI
Dozaj tabancaları, dozaj başlıkları, kılcal memeler 
MARSTON-DOMSEL teknik olarak son derece gelişmiş con-
talama maddeleri, anaerobik sıvı plastikler ve yapıştırıcılar 
hakkında danışmanlıktan teknik ekipmana kadar eksiksiz 
bir servis sunmaktadır.
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CONTALAMA | MARSTON free çok amaçlı conta

Marston çok amaçlı conta artık etiketleme zorunluluğundan kurtuldu!

n İzosiyanat içermez!
n Tehlikeli mal değildir!
n Tehlikeli madde içermez
n Kalıcı elastik
n Contalama yüzeyinde çok iyi yapışma
n Hızlıca kullanılmaya hazır
n Birçok maddeye dayanıklı
n Kolayca sökülür
n Plastik kalır, çatlama olmaz
n Havalandırma gerektirmez

+200° C‘ye kadar sıcaklık dayanımı

Dayanıklılık:
Kalıcı elastik, çok yapışkan contalama macunu. Mükemmel termik, mekanik ve kimya-
sal dayanıklılığından dolayı MARSTON free çok amaçlı conta özellikle de zorlu ve kritik 
sızdırmaz bileşimler için uygundur.
MARSTON çok amaçlı conta özellikle de tüm mineral yağlara ve çoğu sentetik yağlara, 
yağlama maddelerine, yakıtlara, katkı maddelerine, havaya, gazlara, suya ve su-antif-
riz karışımlarına karşı dayanıklıdır.

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MMD.F.T80 Tüp 85 g PB 10
MMD.F.T85-BK Tüp 85 g / blister kart PB 10
MMD.F.K200 Otomatik Kartuş 200 g PB 12
MMD.F.K300 Kartuşlar 300 g PB 20

MARSTON Cleaner
MARSTON CLEANER ile contalama yüzeyleri temizlenir, yağ ve greslerden arındırılır. 
MARSTON hemen sürülebilir.

n Derinlemesine temizlik
n Hızlı buharlaşma
n Aynı zamanda yüzeyleri yağ ve gresten arındırır
n Yeni bir contalama maddesi hemen sürülebilir

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MCL.D250 Kutu 250 ml PB 12
MCL.D1000 Kutu 1000 ml PB 10
MCL.Y400 Sprey kutu 400 ml PB 12

Marston çok amaçlı conta için alınmış onaylar
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CONTALAMA | MARSTON çok amaçlı conta

Kalıcı elastik MARSTON çok amaçlı contamız kendini tüm endüstri sektörlerinde kanıtlamıştır ve dünyanın 
önde gelen endüstri firmalarında kullanılmaktadır.

Metal - Metal
Metal - Plastik
Plastik - Plastik

MARSTON ile contalanmış bir yer %100 contalanmıştır 

Kalıcı elastik, tüketimde ekonomik, birçok yağa ve grese, yakıta, suya, gaza, havaya, 
antifrize vb. dayanıklı

n Kalıcı elastik
n Contalama yüzeyinde çok iyi yapışma (adhezyon)
n Sıcaklık dayanıklılığı yakl. -55°C ila +270°C‘dir, kısa süre için +300°C‘ye kadar
n Hızlıca kullanılmaya hazır
n Birçok maddeye dayanıklı
n Birçok farklı contalamalar için çok amaçlı kullanılabilir
n Kolayca sökülür
n Korozyon oluşmaz
n İzosiyanat içermez
n Silikon içermez

Marston DuraPRESS
Yeni geliştirilen dozaj sistemi DuraPress ile, MARSTON contalama maddesini kendini 
kanıtlamış olan şekliyle (yani en iyi kaliteyle) kontrol tamamen sizde olacak şekilde 
uygulayabilirsiniz. Contalama sanatının basınçlı hava teknolojisine sahip bu yeni hali, 
ister hassas noktasal uygulamalarda isterse uzun, eşit ölçülü çizgisel uygulamalarda 
olsun her alanda zahmetsizce çalışılmasını sağlamaktadır. Ulaşılması zor yerler, ör-
neğin yüksekte kalan yerler bile contalanabilir.

DuraPRESS ile mükemmel contalama
n İnovatif basınçlı dozajlama 
n Yıllarca dayanıklı 
n Hemen kullanıma hazır 
n Özellikle ulaşılması zor yerler için 
n Hassas noktasal uygulama 
n Problemsiz bir şekilde eşit ölçülü çizgisel uygulama 
n Kullanışlı basınçlı şişe biçimi
n 200 g‘lık kartuşta kalıntı kalmaz

Uygulama örnekleri:
Otomotiv ve motosiklet endüstrisinde, traktör yapımında, elektrik endüstrisinde, türbin 
ve nükleer enerji santrallerinde, makine mühendisliğinde, şanzıman imalatında, gıda 
endüstrisinde, gaz, su, elektrik santrallerinde, pompa yapımında, madencilikte vb. mo-
torların ve mahfazaların contalanması. Gereken çeşitli onaylar alınmıştır. MARSTON 
çok amaçlı conta silikon içermez.

Uygulama talimatı:
Contalama yüzeylerini MARSTON CLEANER ile temizleyin. MARSTON çok amaçlı 
contayı tek tarafa, pürüzlülüğün çok olması durumunda ise her iki tarafa sürün ve 
yaklaşık 10 dakika havalanmasını sağlayın. Ardından parçaları monte edin. Vida 
bağlantısını 10 dakika sonra tekrar sıkın. Uzun süre beklemeye gerek yok!

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MMD.T20 Tüp 20 g PB 20
MMD.T20-BK Tüp 20 g, blister kart PB 10
MMD.T80 Tüp 85 g PB 10
MMD.T80-BK Tüp 85 g, blister kart PB 10
MMD.D250 Fırçalı kutu 250 g PB 12
MMD.D800 Kutu 850 g PB 10
MMD.K200 DuraPRESS 200 g PB 12
MMD.K300 Kartuş 330 g PB 20
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CONTALAMA | SILIKON

Birinci sınıf silikon contalama macunu

MD SIL oxim tüpleri 
Bu birinci sınıf tek bileşenli silikon contalama macunu oda sıcaklığında vulkanize olur. 
Soğuğa, sıcağa ve yıpranmaya karşı mükemmel bir dayanıklılığa sahip olduğundan 
uygulama alanı oldukça geniştir.

n Optimum sertleşme hızı (3 mm/24 saat)
n Tüketimde ekonomik
n Kolayca işlenir
n Kırmızı +300°C‘ye kadar sıcaklığa dayanıklı
n Oxim - korozyon oluşmaz ve kokusuzdur

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MSI.R.T80-BK, kırmızı/blister kart  PB 8
MSI.S.T80-BK, siyah/blister kart  PB 8
MSI.T.T80-BK, şeffaf/blister kart  PB 8

MD SIL oxim kartuşları 
n Hava koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklı
n Korozyon oluşmaz
n Elektronik bileşenler contalanabilir
n Kokusuz
n Yüksek çapraz bağlanma hızı
n Sıcaklığa karşı yüksek dayanıklılık

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MSI.S.K200-O, siyah  PB 12
MSI.GERI.K200-O, geri PB 12
MSI.S.K300-O, siyah  PB 12

Sıcaklık dayanıklılıkları: 
Tüpler 85 g, Oxim
Şeffaf, Oxim  -50°C ila +250°C
Siyah, Oxim -50°C ila +250°C
Kırmızı, Oxim -60°C ila +300°C

Otomatik Kartuş 200 ml
Şeffaf  -60°C ila +260°C
Siyah  -50°C ila +260°C
Siyah, Oxim -50°C ila +250°C
Gri, Oxim -60°C ila +250°C
Kırmızı  -60°C ila +300°C
Alüminyum -50°C ila +260°C

Kartuş 300 ml
Şeffaf  -50°C ila +260°C
Siyah  -50°C ila +260°C
Kırmızı  -60°C ila +300°C
Alüminyum -50°C ila +260°C
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CONTALAMA | SILIKON

MD SIL 200 ml LinRoc II® otomatik Kartuş 
LinRoc II® kartuşu sert ve kullanımı zor malzemelerin kolay yapıştırılması için son de-
rece gelişmiş, patentli bir sistemdir.

Özellikler:
n Kolay ve kontrollü kullanım
n Çok hassas ürün dozajlaması
n Döner kilit ve üst kapak: Ürünün meme içinde kuruması azalır
n Dikey, yatay ve baş üstü uygulamalar için

Hinweis: MD SIL Aluminium wird weiter in der herkömmlichen 200 ml Otomatik Kartuş geliefert.

Ürün numarası/PB (paket birimi)     MD SIL 200 ml/LinRoc II® / Aluminium Otomatik Kartuş
MSI.R.NK200, kırmızı PB 12
MSI.S.NK200, siyah PB 12
MSI.T.NK200, şeffaf PB 12
MSI.A.NK200, alüminyum PB 12

MD SIL 300 ml kartuşlar 
Kullanım alanları:
Otomotiv sektörü (yağ karterleri, şanzımanlar), buzdolabı endüstrisi, denizcilik endüst-
risi, karavan yapımı, evde birçok alanda, traktör yapımı, motor ve elektrik endüstrisi, 
türbin ve nükleer enerji santralleri, makine ve şanzıman yapımı, madencilik, kimya ve 
petrokimya endüstrisi, gaz, su ve elektrik santralleri ve daha fazlası.

MD SIL, oda sıcaklığında vulkanize olarak silikon kauçuk haline gelen, yüksek kaliteli, 
tek bileşenli bir contalama maddesidir. MD SIL yüksek yapışma etkisiyle elastik kalır 
ve bu sayede darbeler ve titreşimler gibi dinamik yüklere dayanabilir. MD SIL gele-
neksel sert contaların yerini alır ve çok amaçlı kullanılabilir. MD SIL, -60°C ile +260°C 
arasında çok yüksek bir sıcaklık dayanıklılığına sahiptir, kırmızı ise +300°C‘ye kadar 
sıcaklığa dayanıklıdır.

Ürün özellikleri:
n Soğuğa, sıcağa ve yıpranmaya karşı mükemmel bir dayanıklılığa
   sahip olduğundan uygulama alanı oldukça geniştir
n Birçok yüzeye uygulanabilir
n Yüksek viskozite
n Kimyasallara karşı dayanıklılığı iyi

Ürün tanımı:
MD SIL metallere son derece iyi yapışma özelliğine sahiptir. MD SIL korozyonu önler.
MD SIL Oxim siyah, hava koşullarına, titreşimlere, neme ve yüksek sıcaklıklara day-
anıklı, yüksek kaliteli, sıcağa dayanıklı, nötr çapraz bağlantıya sahip bir silikon contala-
ma maddesidir. MD SIL, 24 saat sonra vulkanize olur ve daha sonra + 260°C‘ye varan 
sıcaklıklara dayanır. Nem etkisi altında MD SIL vulkanize olarak kalıcı elastikliğe sahip 
bir macun haline gelir.

Ürün numarası/PB (paket birimi)  MD SIL 300 ml/Kartuşlar
MSI.R.K300, kırmızı PB 12
MSI.S.K300, siyah PB 12
MSI.T.K300, şeffaf PB 12
MSI.A.K300, alüminyum PB 12
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CONTALAMA | LIQUID BLOCK

MD LIQUID BLOCK UNIVERSAL-ABDICHTUNG 
Yatay ve dikey yüzeyler için tek bileşenli, solventsiz ve su geçirmez contalama. 

n Kullanıma hazır ürün (tek bileşenli)
n düşük viskoziteli ürün
n Solvent içermez
n İzosiyanat içermez
n Dibutilin miktarları içermez
n Mükemmel işlenebilirlik
n Su buharı geçirgen
n -40°C ila +90°C arası sıcaklık dayanıklılığı
n Beton, ahşap, seramik, metal vb. gibi birçok yüzeyde mükemmel yapışma,
   üstelik astar boya (primer) vurulmamış olsa bile
n Eski ve nemli yüzeylere de yapışır
n Boşlukları iyi kapatır
n Kimyasal etkilere karşı mükemmel direnç
n UV ışınlarına ve hava şartlarına karşı dayanıklılığı iyi
n Üzeri boyanabilir
n Oda sıcaklığında sertleşir
n +5°C ile +40°C arasında kolayca işlenebilir
n Kısa sertleşme süreleri
n Uygulama sonrasında yüzeyde yapışkanlık kalmaz

MD LIQUID BLOCK, çatı, duvar, duşlar gibi en çeşitli alanlar için çok amaçlı bir contadır. 
Otomotiv sektöründe alt gövde korumasına destek ve sürülebilir bir dikiş contası olarak 
kullanılır. Çatı pencerelerinde, ışıklı kubbelerde, çatı oluklarında, boru bağlantılarında, 
duvar bağlantılarında, dış şömine bacası bağlantılarında, dış havalandırmalarda vs. su 
sızdırmazlığı sağlamak için kullanılır. Balkonların ve terasların fayans ve kaplamaların 
altından contalanması ve tuğla duvarlardaki çatlakların ve kırıkların neme karşı con-
talanması kolayca mümkündür. MD LIQUID BLOCK, Strafor®, plastik, beton, ahşap, 
taş, metal, kumlu çatı kartonları gibi yüzeyler için uygundur. MD LIQUID BLOCK en az 
10 mm‘lik bir çatlak kapatma derinliğine ulaşır, UV ışınlarına dayanıklıdır ve sıçrayan 
sulara ve yağmur suyuna duyarlı değildir (sertleşme sırasında bile).

İşleme:
Yüzeyler sert, sağlam ve kirletici maddelerden (toz, yağ, kir vb.) arındırılmış olmalıdır. 
Önceki kaplamalardan kalan kalıntıları tamamen temizleyin. MD LIQUID BLOCK, be-
ton, cam, şap, seramik, fayans, ahşap ve alüminyum, çelik, çinko ve bakır gibi çeşitli 
metaller gibi birçok yapı malzemesine mükemmel yapışma özelliğine sahiptir. Boyasız 
dahi olsalar metallerde kesinlikle renk değişimi olmaz. Bitüm renk bozulmasına ne-
den olabilir. Lütfen her zaman ön testler yapın! MD LIQUID BLOCK, nemli yüzeylerde 
astar olmadan da kullanılabilir, ancak durgun suda kullanılamaz. MD LIQUID BLOCK 
doğrudan kabından alınarak kullanılabilir, sadece önceden karıştırmanız gerekir. Ge-
niş bir boya fırçası/normal fırça ya da rulo ile her biri 1 mm kalınlığında olan 2 katman 
şeklinde sürülebilir. Kuruduktan sonra yaklaşık 2 mm‘lik bir katman kalınlığı oluşmuş 
olmalıdır. İlk katman tamamen kuruduktan sonra ikinci katmanı sürün (+23°C‘de ya-
klaşık ve %50 bağıl nemde yakl. 3 saatte kurur). 12 saat sonra (+23°C ve %50 bağıl 
nemde) işlenen yüzey tamamen kurumuş olur ve sonraki işlemlere başlanabilir. Sıca-
klık dalgalanmaları ve/veya nem oranındaki değişimler kurumanın gecikmesine neden 
olabilir. Tüketim yaklaşık 1,4 - 2,0 kg / m2. Optimum sonuçlar elde etmek için bağlantı 
ve genleşme derzleri uygun şekilde hazırlanmalıdır. Profesyonel geri dolgu malzemesi 
burada vazgeçilmezdir (örneğin bir hat üzerinde köpürtülmüş polietilen). Contalama 
maddesinin derz üzerinde optimum esnekliğe ulaşmasını sağlamak için derzin 2:1 
veya maks. 1:1 genişlik/derinlik oranına sahip olduğundan emin olun (minimum derz 
genişliği 6 mm, maksimum 20 mm).

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MLB.G.T80 Tüp 80 g PB 10
MLB.G.D1 Kutu 1,2 kg PB 10
MLB.G.E7 Kova  7 kg PB 5
MLB.G.E14 Kova 14 kg PB 1
MBL.G.K220 Kartuş 220 g PB 9
MLB.G.K440 Kartuş 440 g PB 20
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Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MSK.K290     490 g     Kartuş     PB 12
MS cam yapıştırıcısı TÜV eksper raporu no. 
09-00781-CP-GBM

MK 3000 İlk yapışması anında gerçekleşen montaj yapıştırıcısı 
MD MK 3000 yeni nesil montaj yapıştırıcısıdır ve çok yüksek bir ilk yapışma özelliğine 
sahiptir. Ağır parçaların dikey yerlerde ve tavana montaj sırasında yapıştırılmasında 
kullanılır. Geleneksel yapıştırıcıların aksine, MD MK 3000 ile taş, ahşap, fayans ve me-
tal gibi ağır parçaların gevşemeden veya kaymadan tavanlara ve duvarlara yapıştırıl-
ması mümkündür.

n Anında ilk yapışma özelliği 
n Kokusu hafif 
n Hava koşullarına, UV ışınlarına, suya, klora vb. dayanıklı 
n Malzemeleri hızlı, kolay ve uygun maliyetli birleştirilme 
n İzosiyanat ve silikon içermez 
n Üzeri cilalanabilir ve boyanabilir 
n Kalıcı elastik ve çok amaçlı kullanılabilir

Kullanım alanları:
Metal, ahşap ve plastiklerin birbirleriyle ve kendi aralarında yapıştırılması, inşaat 
sektörü, sac işleme, mobilya endüstrisi, iklimlendirme teknolojisi, çatı aktarma işleri, 
yat/tekne yapımı, otomobil imalatı, ahşap, taş, strafor® vb. yapıştırılması, silikonun 
kullanılmadığı yerler. Geleneksel vida, perçin veya kaynak sabitlemelerinin yerine kul-
lanılır.

MS CAM YAPIŞTIRICISI
Yüksek dayanıklılığa sahip olması gereken konstrüktif bileşimler için kalıcı elastik, 
nemde kuruyan, tek bileşenli contalama maddesi ve yapıştırıcı. Yeni MS polimer te-
knolojisi (modifiye silan polimerleri), PUR, silikon, akrilatlar ve butil kauçuk gibi farklı 
contalama maddelerinin ve yapıştırıcıların avantajlarını tek bir üründe bir araya getir-
miştir. Silikon ve halojen içermez. Çevre dostu, izosiyanat ve solvent içermez.

Özellikler:
n Astar kullanılmadan dahi metal, cam, plastikler, boyalar, astarlar, ahşap esaslı 
   malzemeler ve mineralli alt tabakalar üzerine mükemmel yapışma özellikleri
n -40°C ila +120°C sıcaklık aralığında bile kuruduktan sonra 
   elastik kalır
n Çekmez, titreşime dayanıklı, nötr çapraz bağlanır 
n Kokusuzdur ve hızlı kurur 
n Akrilat ve dispersiyon boyalarıyla anında ıslak üzerine ıslak boyama yapılabilir
n UV ışınlarına ve yıpranmaya dayanıklı

Uygulamalar:
Otomobil ön camlarının yapıştırılması, sürgülü tavan sistemlerinin yapıştırılması ve 
contalanması, karoseri, konteyner, vagon ve otomobil imalatında konstrüktif yapıştır-
ma işlemleri, kaynak dikişlerinin, yer ve bağlantı derzlerinin yalıtımı, gerekirse ıslak 
yüzeylerde de kullanılabilir, köşe profillerin (pencere imalatı) ve zemin konstrüksiyon-
larının yapıştırılması, havalandırma ve iklimlendirme teknolojisi, makine mühendisliği, 
plastik teknolojisi, yer üstü ve yer altı inşaatlarında.

MD FLEX PU 
çok amaçlı kullanılabilen, kaliteli, tek bileşenli bir yapıştırıcı ve contalama maddesidir. 
MD FLEX PU yüksek mukavemetle elastik kalır ve böylece darbeler ve titreşimler gibi 
dinamik yükleri karşılayabilir.

n Silikon içermez
n Üzeri cilalanabilir ve boyanabilir
n Kalıcı elastik ve çok amaçlı kullanılabilir
n Islak üzerine ıslak uygulama mümkün
n Geleneksel vida, perçin veya kaynak gibi sabitleyicilerin yerine kullanılır
n Dikişleri güvenilir şekilde contalar
n Hava koşullarına, UV ışınlarına, deniz suyuna vs. dayanıklıdır
n Shore sertliği 50‘dir ve bu nedenle çok iyi bir iç mukavemete sahiptir
n Kururken koku çıkarmaz
Kullanım alanları:
Metal, ahşap ve plastiklerin konteyner imalatında, sac işlemesinde, makine mühendis-
liğinde, iklimlendirme teknolojisinde, yat / tekne yapımında, karoseri, otomobil ve pen-
cere imalatında birbirlerine ve kendi aralarında yapıştırılması. Derzlerin ve dikişlerin 
elastik yalıtımı. Silikonun işlenemediği alanlarda (boyama sırasında silikon kirlenmesi).

YAPIŞTIRMA 

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MMK.W.K290    450 g     Kartuş     PB 12
MK 3000 montaj yapıştırıcısı ISEGA sertifikalıdır.

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MPU.S.K310 siyah      360 g   Kartuş    PB 12
MPU.G.K310 geri       360 g    Kartuş    PB 12
MPU.W.K310 beyaz   360 g     Kartuş   PB 12
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MD MS POLYMER  YÜKSEK KALİTE YAPIŞTIRICISI 

ISEGA sertifikasına sahip MS POLYMER.

n İzosiyanat ve silikon içermez
n MD MS Polymer, MS polimer bazlı yüksek kaliteli bir yapıştırıcıdır
n Üzeri cilalanabilir ve boyanabilir
n Kalıcı elastik
n Islak üzerine ıslak uygulama mümkün
n UV ışınlarına, hava koşullarına, tuzlu suya ve klora dayanıklı
n Birçok yüzeyde çok iyi yapışma
n Hızlı kurur
n -40°C ile +100°C arasında sıcaklık dayanıklılığı 
   (kısa süreliğine 2-3 saat boyunca +130°C‘ye kadar - şeffaf hariç)
n +5°C ila +40°C işleme sıcaklığı
n Bazı solventlere karşı dayanıklı
n Kalın katmanlarda da polimerize olur
n Büzülmesi az
n Doğal taşlar için çok uygun

Kullanım alanları:
Metal, ahşap ve plastiklerin konteyner imalatında, sac işlemesinde, makine mühen-
disliğinde, iklimlendirme teknolojisinde, yat ve tekne yapımında, karoseri ve otomobil 
imalatında birbirlerine ve kendi aralarında yapıştırılması. Dikişlerin elastik yalıtımı. Sili-
konun işlenmeyeceği alanlarda (boyama sırasında silikon kirlenmesi).

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MMS.W.T60, beyaz Tüp 60 g PB 10
MMS.W.T120, beyaz Tüp 20 g PB 10

MMS.K290, geri Kartuş 440 g PB 20
MMS.K290-W, beyaz Kartuş 440 g PB 20
MMS.K290-S, siyah  Kartuş 440 g PB 20
MMS.K290-T, şeffaf Kartuş 300 g PB 20

MMS.S.B600-B, siyah çanta 600 g PB 6
MMS.W.B600-B, beyaz çanta 600 g PB 6
MMS.G.B600-B, geri çanta 600 g PB 6

MD MS POLYMER HT  YÜKSEK SICAKLIK MS POLYMER 

n İzosiyanat ve silikon içermez
n MD MS Polymer, MS polimer bazlı yüksek kaliteli bir yapıştırıcıdır
n Üzeri cilalanabilir ve boyanabilir
n Kalıcı elastik
n Islak üzerine ıslak uygulama mümkün
n UV ışınlarına, hava koşullarına, tuzlu suya ve klora dayanıklı
n Birçok yüzeyde çok iyi yapışma
n Hızlı kurur
n -40°C ile + 100°C arası kalıcı sıcaklık dayanıklılığı 
   (kısa bir süre için +200°C‘ye kadar)
n +5°C ila +40°C işleme sıcaklığı
n Toz boyayla kaplama işlemleri için ideal
n Büzülmesi az

Kullanım alanları:
Gerilimsiz yapısal yapıştırma/paslanmaz çelik konstrüksiyonlar. Metallerin yapıştırıl-
ması, sac işleme, makine mühendisliği, iklimlendirme teknolojisi, karoseri ve otomobil 
imalatı. Sıcaklığa karşı yüksek dayanıklılık.

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MMS.HT.W, beyaz Kartuş 440 g PB 20
MMS.HT.G, geri Kartuş 440 g PB 20
MMS.HT.S, siyah Kartuş 440 g PB 20

YAPIŞTIRMA | MS POLYMER

YÜKSEK KALİTE YAPIŞTIRICISI 
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YAPIŞTIRMA | MS POLYMER

MD MS POLYMER  püskürtülebilir 
Püskürtülebilir MD MS Polymer, contalama macunu ve dikiş yalıtımını tek bir üründe 
bir araya getiriyor. Orijinal yapıda sacların üst üste bindirilmesi ve kaynak dikişleri için 
püskürtülebilir dikiş yalıtımı. Metallere (çinko, alüminyum, çelik), astarlanmış ve boyalı 
metallere, ahşap malzemelere, birçok duroplast ve termoplast malzemelere iyi yapış-
ma sağlar.

n Ses emici etki
n Solvent, izosiyanat ve silikon içermez
n UV ışınlarına ve yıpranmaya karşı dayanıklılığı çok iyi
n Püskürtülebilir ve fırçayla sürülebilir

İki uygulama için bir ürün

n Hemen boyanabilir (ıslak üzerine ıslak)
n Kuruduktan sonra kalıcı elastik
n Boyadaki çatlak oluşumunu en aza indirir
n Taş darbelerine karşı mükemmel koruma
n Mekanik hasara karşı dayanıklı

Püskürtülebilir MD MS POLYMER astarsız ve primersiz çoğu zemine yapışır

n Hızlı tabaka oluşumu
n Titreşim önleyici
n Silikon ve izosiyanat içermez
n Kurumamış durumdayken üzerine punta kaynağı yapılabilir

Üzerine hemen boya vurulduğunda kuruma süreci engellenmez, ancak gecikir.

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MMS.G.S450  Kartuş 450 g VE12 

MD MS 2K POLYMER
MD MS 2K Polymer, MS polimer bazlı yüksek kaliteli bir yapıştırıcıdır. 
UV ışınlarına, hava koşullarına, suya, neme ve klora dayanıklıdır. MD MS 2K POLY-
MER, çoğu durumda astarsız olan birçok zemine çok iyi yapışma özelliğine sahiptir. 
Sıcaklık dayanıklılığı -40°C ile +100°C arasındadır.
Shore sertliği A 40 DIN 53505.
Gri ürün 1 saat sonra siyah ürün 4 saat sonra tamamen kurumuş olur, geleneksel  
MS polimerler ise (3 mm) 24 saat içinde kurur. 15 dakika içinde elde tutulur.

n 2K sistem sayesinde daha hızlı, kontrollü kuruma
n Geniş alanlarda bile nem olmadan kurur
n İzosiyanat ve silikon içermez
n Üzeri cilalanabilir ve boyanabilir
n Kalıcı elastik
n Islak üzerine ıslak uygulamalarda kullanılabilir

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MMS.2K.G.S25 Çift püskürtücü 35 g PB 12
MMS.2K.G.S25-BK Çift püskürtücü 35 g/blister kart PB 8
MMS.2K.G.S50 Çift kartuş 65 g PB 12
MMS.2K.G.S400, geri Çift kartuş 500 g PB 6
MMS.2K.G, geri Kartuş 300 g PB 12
MMS.2K.S.S400, siyah Çift kartuş 500 g PB 6
MMS.2K.S.S300, siyah Kartuşlar 300 g PB 12
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YAPIŞTIRMA | CA-STAR 2K, CA-STAR 2K met

Siyanoakrilat bazlı 2K yapıştırıcı  

MD CA-STAR 2K
Siyanoakrilat bazlı 2K yapıştırıcı
Hemen hemen tüm malzemelerde en iyi yapışma özelli-
kleri: Metal, birçok plastik, örneğin PVC, ABS, PC, PBT, 
kauçuk, gözenekli/emici malzemeler, örneğin ahşap, 
kağıt, karton, deri ve tekstil. PE/PP için bir astar kul-
lanılmalıdır.

Karışım oranı: 4:1
İşlem süresi: Yaklaşık 3 dakika (sıcaklığa bağlı olarak)
Sıcaklık dayanıklılığı: -20°C ila +80°C, 
kısa süre için +120°C‘ye kadar
İşleme sıcaklığı: -25°C ve üzeri  

n Tiksotropik n Damlamaz n Darbelere son derece day-
anıklı n Mekanik olarak işlenebilir n Baş üstü ve dikey 
yerlerdeki uygulamalar n İyi kimyasal madde direnci n 
Fazla yayılmaz n PMMA‘nın şeffaf yapıştırılması 

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MGL.STAR.S50 Çift kartuş 50 g PB 10
MGL.STAR.S10 Çift püskürtücü 10 g PB 10

MD CA-STAR 2K met

Siyanoakrilat bazlı 2K yapıştırıcı  
Özellikle metal işlemesi için. Hemen hemen tüm mal-
zemelerde en iyi yapıştırma özellikleri: Metal, birçok 
plastik, çelik, alüminyum, paslanmaz çelik, kauçuk, gö-
zenekli/emici malzemeler.

Karışım oranı: 4:1
İşlem süresi: Yaklaşık 35 dakika
Sıcaklık dayanıklılığı: -20°C ila +80°C, 
kısa süre için +120°C‘ye kadar
İşleme sıcaklığı: -25°C ve üzeri

n Tiksotropik n Damlamaz n Darbelere son derece day-
anıklı n Mekanik olarak işlenebilir n Baş üstü ve dikey 
yerlerdeki uygulamalar n İyi kimyasal madde direnci n 
Renk: gri 

MD CA-STAR 2K met, işlenebilirlik süresi daha uzundur 
(yaklaşık 35 dakika), ancak buna rağmen çok çabuk 
elde tutulabilir.

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MGL.STAR.M.S10 Çift püskürtücü 10 g PB 10

10 g‘lık CA-STAR 2K ve CA-STAR 2K met baskılı 
sunum kutularında gönderilir. İçerik 10 adet.

5 dakika içinde zor

Maschinisierbar

Tüm sütunları her 
ciltle doldurur

dayanıklı şok

Metal için özel 
formül

metalik efekt

boşluk doldurma

Yüksek güç
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YAPIŞTIRMA | CA-STAR 2K FLEX

Metoksietil siyanoakrilat bazlı 2K yapıştırıcı

Esnek ve
elastik

boşluk doldurma

Tahriş edici değil
etiketsiz

Darbe ve titreşim 
sönümlemesi

MD CA-STAR 2K FLEX
Metoksietil siyanoakrilat bazlı 2K yapıştırıcı  
Çok sayıda farklı malzemede en iyi yapışma özellikleri: Metal, birçok plastik, örneğin 
PVC, ABS, PC, PBT, kauçuk, gözenekli / emici malzemeler, örneğin ahşap, kağıt, kar-
ton, deri ve tekstil.

n Tiksotropik n Damlamaz n Son derece esnek n Mekanik olarak işlenebilir n Baş üstü 
ve dikey yerlerdeki uygulamalar n İyi kimyasal madde direnci n Yayılmaz n PMMA‘nın 
şeffaf yapıştırılmasında kullanılır n Koku yok n Etiketlenme gereksinimi yok 

Karışım oranı: 4:1
İşleme süresi: Yaklaşık 5-6 dk.
Sıcaklık dayanıklılığı: -20°C ila +80°C, 
kısa süre için +120°C‘ye kadar
Kopma esnemesi %200

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MGL.STAR.F.S50 Çift kartuş 50 g PB 10
MGL.STAR.F.S10 Çift püskürtücü 10 g PB 10

Genel bakış

CA-STAR 2K CA-STAR 2K met CA-STAR 2K FLEX

Karışım oranı 4:1 4:1 4:1

İşleme süresi yakl. 3 dakika 
sıcaklığa bağlı yakl. 35 dakika yakl. 5-6 dakika

Sıcaklık dayanıklılığı
-40°C ila +80°C, 
kısa süre için +120°C‘ye 
kadar

-40°C ila +80°C, 
kısa süre için +120°C‘ye 
kadar

-40°C ila +80°C, 
kısa süre için +120°C‘ye 
kadar

İşleme sıcaklığı -25°C ve üzeri -25°C ve üzeri -25°C ve üzeri

Boşluk doldurma kapasitesi 6 mm‘ye kadar 6 mm‘ye kadar 6 mm‘ye kadar

Kopma esnemesi 200%



16

YAPIŞTIRMA | YENİ PREMIUM GLUE

Yeni MD PREMIUM GLUE, yine siyanoakrilat yapıştırıcı alanında sürekli yaptığımız geliştirmelerin bir sonucudur. Yeni 3 tip MD 
PREMIUM GLUE ile hızlı yapıştırıcıların geniş yelpazesini ve dolayısıyla da farklı uygulama alanlarını genişletiyoruz.

MD GLUE DUPLEX

DUPLEX iki farklı kuruma imkanıyla öne çıkmaktadır: UV ışınlarıyla ve havadaki nemle. Bu sayede saydam olmayan malzemeler 
bile kusursuzca, saydam bir şekilde birleştirilebilir ve artakalan yapıştırıcı 1-2 saniye içinde kuruyabilir. Doldurma maddesi olarak 
da kullanılabilir.

Orta viskoz | Elde tutma süresi: Yaklaşık 10 - 130 saniye sonra

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MGL.PD.R5-BK roket 5 g/blister kart PB 8 | MGL.PD.R5 roket 5 g PB 6 | MGL.PD.T20 Tüp 20 g PB 12 | MGL.PD.T5 Tüp 5 g PB 10 | MGL.PD.F20-SET set içeriği 
projektör, UV lamba, akü, şarj cihazı, Tüp 20 g PB 1

MD GLUE HEAT
HEAT, yüksek sıcaklıkların gerektiği her alanda kullanılabilen bir yüksek sıcaklık yapıştırıcısıdır. +150°C‘ye varan bu sıcaklık 
aralığında kalıcı bir bileşim sağlamak büyük bir yeniliktir.

Orta viskoz | Elde tutma süresi: Yaklaşık 15 - 45 saniye sonra

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
Şişe 20 g MGL.PH.F20 PB 12

MD GLUE MOISTURE RESISTANT
MOISTURE RESISTANT neme karşı dayanıklıdır ve standart bir CA yapıştırıcısına kıyasla çok iyi bir kimyasal madde day-
anıklılığına sahiptir.

Düşük viskoz | Elde tutma süresi: Yaklaşık 20 - 80 saniye sonra

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
Şişe 20 g MGL.PM.F20 PB 12

Katlanır kutu içindeki dubleks roket, 
sunum kutusunda 6 adet.

Dubleks set: Tüp 20 g, 
projektör, akü, şarj cihazı
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YAPIŞTIRMA | UZMANLAR - XTREME

Yeni nesil siyanoakrilat yapıştırıcı!

Çok çeşitli malzeme bileşimlerini (metal, kauçuk, ahşap, karton, seramik ve çoğu plas-
tik) birbirine ve kendi aralarında yapıştırmak için yeni geliştirilen imalat yöntemi. Artık 
esnekliğe rağmen MD GLUE XTREME çoğu malzemede çok yüksek mukavemetlere 
ulaşır.

Yayılmaz | Kokusuz | Etikete gerek yok | Esnek kalır | Yüksek sıcaklık dayanıklılığı | 
Elektronik parçalarda bozulma yok | Çok yüksek yapışma kuvveti | Üstün darbe day-
anımı | İyi nem direnci

MD GLUE XTREME için sunum kutuları

Tüm XTREME yapıştırıcıları ISEGA sertifikalıdır (ISEGA No. 40680 U 15), etiketlenme 
gereksinimi yoktur ve NSF tescillidir.

MD GLUE XTREME 1
düşük viskoziteli
Renk: Şeffaf, renksiz
Sıcaklık dayanıklılığı -50 ila +80°C
Elde tutulma süresi yaklaşık 5 - 90 saniye
NSF tescilli P1 (sicil no. 151975)

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MGL.X1.ST12 PB 18 | MGL.X1.F25 PB 12

MD GLUE XTREME 2
orta viskoziteli
Renk: Şeffaf, renksiz
Sıcaklık dayanıklılığı -50 ila +80°C
Elde tutulma süresi yaklaşık 10 - 120 saniye
NSF tescilli P1 (sicil no. 1151976)

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MGL.X2.ST12 PB 18 | MGL.X2.F25 PB 12 | MGL.X2.ST12-BK PB 10

MD GLUE XTREME 3
Yüksek viskoziteli
Renk: Şeffaf, renksiz
Sıcaklık dayanıklılığı -50 ila +80°C
Elde tutulma süresi yaklaşık 10 - 120 saniye
NSF tescilli P1 (sicil no. 151977)

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MGL.X3.ST12 PB 18 | MGL.X3.F25 PB 12

Size yeni CA yapıştırıcı serimiz için 
inovatif dozaj seçenekleri sunuyoruz. Ayaklı 
şişe 25 g veya pratik dozaj kalemi 12 g.

Akmaz
İğne kilit
Başlık tıkanmaz
Yapıştırıcı kolayca uygulanır
Hassas noktasal uygulama

                   

Healthy & Safety
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CA yapıştırıcılar için MD AKTİVATÖR NO. 9 
Parçaları temizler, yağdan arındırır ve CA yapıştırıcılarının mukavemetini hızlandırır. 
CA yapıştırıcısına ve ayrıca parçalar arasındaki boşluk ile oda sıcaklığına bağlı olarak 
1-4 saniye içinde elde tutulabilir.

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MAC.A9.Y150 kutu 150 ml PB 6

MD KURUMA HIZLANDIRICI
MARSTON-DOMSEL‘in kuruma hızlandırıcısı, MD GLUE hızlı yapıştırıcıların daha 
hızlı kurumasını sağlar. Genelde yüksek viskoziteli hızlı yapıştırıcılar için kullanılır.
Kullanım: 
Yapıştırma yüzeylerini örneğin MARSTON CLEANER ile kirden ve yağ/greslerden te-
mizleyin. CA için olan MD AKTİVATÖR NO. 9‘u bir yapıştırma yüzeyine püskürtün. 
Yapıştırıcıyı diğer tarafa sürün ve parçaları derhal birleştirin.

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MAC.Y15 Püskürtme kafası bulunan cam şişe 15 ml PB 25

MD YAPIŞTIRICI ÇIKARICI
Yapışkan artıklarını ellerden, döşemelerden, plastiklerden ve diğer birçok malzemeden 
çıkarır (kullanmadan önce bir malzeme testi yapılması önerilir). 
Kullanım alanları: 
Elektrik ve elektrik endüstrisi, aydınlatma endüstrisi, metal işleme, otomotiv, model 
yapımı, mobilya endüstrisi ve daha fazlası.

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MRM.F20 Şişe 20 ml PB 25
MRM.F500 Şişe 500 ml PB 1

MD DOLGU MADDESİ
Özel granül. Küçük yapıştırma yüzeylerinin büyütülmesini ve stabil hale getirilmesini 
mümkün kılar. MD dolgu maddesi delikleri ve çatlakları doldurur, pürüzleri düzeltir, en 
küçük parçaları güçlendirir, taş gibi sertleşir, zımparalanabilir ve üzeri boyanabilir. MD 
GLUE BS ile kullanıldığında en iyi ve en hızlı tepki elde edilir.

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MGL.F.F20 Şişe 20 g PB 25

MD PRIMER NO. 7
PP, PE, silikon ve Teflon® ön işlem yapmadan birbirine yapıştırılamaz. Bu malzemeler 
astarsız olarak sadece yapıştırıcı ile yapıştırılırsa birbirlerine sabit bir şekilde yapışma-
zlar, sadece birbirilerine tutturulmuş olurlar. Bu astar, poliolefinlerin (polietilen, polipro-
pilen), PTFE‘nin, silikonların ve yapıştırılması zor diğer materyallerin yapıştırılmasını 
sağlar.
Uygulama: Yapıştırılacak yüzeylere ince bir kat astar sürün ve birkaç saniye hava-
landırın. Yapıştırıcıyı sürün ve parçaları birbirine bastırın. 1-2 dakika sonra elde tutula-
bilir. 24 saat sonra yüksek bir nihai mukavemet elde edilir.

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MAC.P7.Y15 Püskürtme kafası bulunan cam şişe 15 ml PB 25
MAC.P7.F15 Fırçası bulunan cam şişe 15 ml PB 25
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MARSTON-DOMSEL‘in CA yapıştırıcıları, metallerin kauçuğa, plastiklere ve ahşaba 
bağlanması ve yapıştırılması için çok uygundur. Özellikle de gözenekli malzemeler 
için. Spesifikasyona bağlı olarak ahşap, seramik, deri, mantar ve plastik yapıştırılır.

Her şeyi yapıştıran bir yapıştırıcı yoktur. Çok çeşitli malzemeler için özel yapıştırıcılar 
gerekir ve bunların yapısı ve viskozitesi bunlara uygun olmalıdır. MARSTON-DOM-
SEL‘in MD GLUE Hızlı Yapıştırıcısı damlamayı önleyen kilide sahip pratik şişelerde 
gönderilir ve her malzeme ihtiyacı için farklı versiyonlarda mevcuttur.

n Uygulamada ekonomik
n Hassas noktasal uygulama mümkün
n Yüksek darbe dayanımı
n Çok yüksek çekme dayanımı
n Sıcaklığa karşı yüksek dayanıklılık
n Birkaç saniye içinde elde tutulabilir
n Silikon içermez
n Çoğu ürün NSF onaylarına sahiptir

Kullanım alanları:
Elektrik ve elektronik endüstrisi, makine mühendisliği, metal işleme, otomotiv, model 
yapımı, mobilya endüstrisi, plastik işleme, dişçilik alanı, tırnak yapıştırma, kauçuk en-
düstrisi, aydınlatma endüstrisi ve daha fazlası. 

Kullanım:
Yapıştırılacak parçalar temiz, yağsız ve gressiz olmalıdır. Hızlı yapıştırıcıyı ince bir 
tabaka haline tek tarafa sürün ve parçaları birbirine bastırın. Tipe bağlı olarak birkaç 
saniye sonra elde tutulabilir, 24 saniye sonra da nihai mukavemete ulaşır. Kurumayı 
hızlandırmak için MD AKTİVATÖRÜ CA NO. 9 kullanılabilir. PP, PE, Teflon ® veya sili-
kon gibi malzemeler için parçalar önce MD PRIMER NO. 7 ile işlenmelidir.

20 g ve 50 g‘lik MD GLUE şişelerimizi 12‘şer adetlik sunum kutularında gönderiyoruz.
MD GLUE standart kaplar: 10 g, 20 g, 50 g ve 500 g‘lık şişeler.
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MD GLUE 101.4062

n düşük viskoziteli

Pürüzsüz plastik veya kauçuk yüzeylerin hızlı bir şekilde anında 
yapıştırılması için, yeniden ayar yapılması artık mümkün değildir. Akış-
kan kılcal etki. 
Uygulama: Çok amaçlı kullanılabilir.
Elde tutulabilirlik: 2 - 5 saniye
Sıcaklık dayanıklılığı: -50°C ila +80°C
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,05 mm

2 sn. 80°C 0,05

MD GLUE 111.495

n düşük viskoziteli

Metallerin yanı sıra plastik kombinasyonlarının yüksek mukavemetle 
yapıştırılması için. Çok amaçlı kullanılabilir.
Uygulama: Metal, kauçuk, plastik, cam, deri
Elde tutulabilirlik: 5 - 15 saniye
Sıcaklık dayanıklılığı: -50°C ila +80°C
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,07 mm

NSF Category Code: P1 No. 151977

5 sn. 80°C 0,07

MD GLUE 150.424

n orta viskoziteli

Çeşitli malzemelerin çok amaçlı kullanımı için.
Elde tutulabilirlik: 8 - 20 saniye
Sıcaklık dayanıklılığı: -60°C ila +80°C
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,10 mm 

NSF Category Code: P1 No. 150265

8 sn. 80°C 0,10

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MGL.101.F10 Şişe 10 g PB 25
MGL.101.F20 Şişe 20 g PB 12
MGL.101.F50 Şişe 50 g PB 12
MGL.101.F500 Şişe 500 g PB 1

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MGL.111.PT5 Kartuş 5 g   PB 25
MGL.111.TS4 Ayaklı Tüp 4 g PB 12
MGL.111.TS4-BK Ayaklı Tüp /Blister 4 g PB 10
MGL.111.F10 Şişe 10 g  PB 25
MGL.111.F20 Şişe 20 g  PB 12
MGL.111.F50 Şişe 50 g  PB 12
MGL.111.F500 Şişe 500 g  PB 1

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MGL.150.PT5 Kartuş 5 g   PB 25
MGL.150.F10 Şişe 10 g  PB 25
MGL.150.F20 Şişe 20 g  PB 12
MGL.150.F20-BK Şişe/Blister kart 20 g PB 10
MGL.150.F50 Şişe 50 g  PB 12
MGL.150.F500 Şişe 500 g  PB 1



21

MD GLUE 200.435

n orta viskoziteli

Gözenekli ve pürüzlü yüzeyleri yapıştırmak için. 
Özellikle ahşap, deri vb. için uygundur.
Uygulama: Gözenekli yüzeyler
Elde tutulabilirlik: 10 - 20 saniye
Sıcaklık dayanıklılığı: -50°C ila +80°C
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,15 mm

10 sn. 80°C 0,15

MD GLUE 300.431

n Yüksek viskoziteli

Çok gözenekli ve pürüzlü yüzeyleri yapıştırmak için. 
Özellikle ahşap, deri vb. için uygundur.
Uygulama: Gözenekli yüzeyler
Elde tutulabilirlik: 10 - 30 saniye
Sıcaklık dayanıklılığı: -50°C ila +80°C
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,20 mm

NSF Category Code: P1 No. 150268

10 sn. 80°C 0,20

MD GLUE 310.415

n Yüksek viskoziteli

Metal, metal/kauçuk ve metal/plastik kombinasyonlarını yapıştırmak için. 
Özellikle de hafif pürüzlü metal parçaları için uygundur. Metil bazlı
Elde tutulabilirlik:   10 - 30 saniye
Sıcaklık dayanıklılığı:  -60°C ila +80°C
Boşluk doldurma kapasitesi:  0,30 mm

10 sn. 80°C 0,30

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MGL.200.F10 Şişe 10 g PB 25
MGL.200.F20 Şişe 20 g PB 12
MGL.200.F50 Şişe 50 g PB 12
MGL.200.F500 Şişe 500 g PB 1

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MGL.300.F10 Şişe 10 g PB 25
MGL.300.F20 Şişe 20 g PB 12
MGL.300.F50 Şişe 50 g PB 12
MGL.300.F500 Şişe 500 g PB 1

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MGL.310.F10 Şişe 10 g PB 25
MGL.310.F20 Şişe 20 g PB 12
MGL.310.F50 Şişe 50 g PB 12
MGL.310.F500 Şişe 500 g PB 1
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MD GLUE BS100.401

n orta viskoziteli

Kauçuk (EPDM), plastik, çelik ve metallerin yapıştırılması için. 1 - 3 sa-
niyede yapıştırır.

Elde tutulabilirlik: 2 - 10 saniye
Sıcaklık dayanıklılığı: -60°C ila +80°C
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,07 mm

2 sn. 80°C 0,07

YAPIŞTIRMA | STANDARTLAR - MD GLUE

MD GLUE 405

n Yüksek viskoziteli

Aşırı yükler için CA yapıştırıcısı. Darbelere dayanıklı, soyulmaya dayanıklı, çek-
me mukavemetli, ısıya dayanıklı. Geleneksel CA yapıştırıcılardan 6 kat daha yü-
ksek darbe dayanıklılığı ve 10 kat daha yüksek soyulma dayanıklılığı. Çok yü-
ksek çekme ve kesme dayanıklılığı (çelik/çelik uygulamalarında m2 başına 240 
kg). + 135°C‘ye kadar sıcaklık yüklerine maruz kalabilir (bu yüksek yüklenmelerde 
yapıştırıcının çekme ve kesme dayanıklılığı çelik/çelik uygulamalarında hala 60 
kg/cm²‘dir), daha iyi su geçirmezlik özelliği, sadece 20 saniye sonra elde tutulabilir 
(yaklaşık 2.500 mPas viskoziteye sahip bir CA yapıştırıcısı için sıra dışı bir değer)

Elde tutulabilirlik: 20 - 50 saniye
Sıcaklık dayanıklılığı: -60°C ila +135°C
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,15 mm

NSF Listed P1 (Reg. No. 150267)

20 sn. 135°C 0,15

MD GLUE BS.406

n düşük viskoziteli

Kauçuk, plastik, çelik ve metallerin yanı sıra EPDM‘yi yapıştırmak için. 
Çok hızlı yapıştırır.

Elde tutulabilirlik: 2 - 10 saniye
Sıcaklık dayanıklılığı: -50°C ila +80°C
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,05 mm

NSF Listed P1 (Reg. No. 150266)

2 sn. 80°C 0,05

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MGL.405.F20 Şişe 20 g PB 12
MGL.405.F100 Şişe 100 g PB 12
MGL.405.F500 Şişe 500 g PB 1

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MGL.BS.F10 Şişe 10 g PB 25
MGL.BS.F20 Şişe 20 g PB 12
MGL.BS.F50 Şişe 50 g PB 12
MGL.BS.F500 Şişe 500 g PB 1

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MGL.BS1.F10 Şişe 10 g PB 25
MGL.BS1.F20 Şişe 20 g PB 12
MGL.BS1.F50 Şişe 50 g PB 12
MGL.BS1.F500 Şişe 500 g PB 1
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MD GLUE BS-SP

n düşük viskoziteli

Kauçuk, plastik, çelik ve metallerin yapıştırılması için.

Elde tutulabilirlik: 2 - 10 saniye
Sıcaklık dayanıklılığı: -50°C ila +80°C
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,05 mm

2 sn. 80°C 0,05

MD GLUE EL.4850

n orta viskoziteli

Elastik kalır! Kauçuk ve kauçuk-plastik kombinasyonları için 180°‘ye ka-
dar bükülebilir. Özellikle de sürekli hareketlere maruz kalan O-ringler ve 
kauçuk parçalar için uygundur:

Elde tutulabilirlik: 3 - 10 saniye
Sıcaklık dayanıklılığı: -60°C ila +80°C
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,05 mm

3 sn. 80°C 0,05

MD GLUE M.493

n düşük viskoziteli

Metil bazlı. Düz metallerin, metal/kauçuk ve metal/plastik kombinasyon-
larının hızlı yapıştırılması için.  

Elde tutulabilirlik: 20 - 70 saniye
Sıcaklık dayanıklılığı: -50°C ila +80°C
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,05 mm

20 sn. 80°C 0,05

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MGL.BS-SP.F10 Şişe 10 g PB 25
MGL.BS-SP.F20 Şişe 20 g PB 12
MGL.BS-SP.F50 Şişe 50 g PB 12
MGL.BS-SP.F500 Şişe 500 g PB 1

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MGL.EL.F10 Şişe 10 g PB 25
MGL.EL.F20 Şişe 20 g PB 12
MGL.EL.F50 Şişe 50 g PB 12
MGL.EL.F500 Şişe 500 g PB 1

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MGL.M.F10 Şişe 10 g PB 25
MGL.M.F20 Şişe 20 g PB 12
MGL.M.F50 Şişe 50 g PB 12
MGL.M.F500 Şişe 500 g PB 1
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MD GLUE M100.496

n orta viskoziteli

Metil bazlı. Metal ve plastiğin hızlı bir şekilde yapıştırılması için.

Elde tutulabilirlik: 5 - 15 saniye
Sıcaklık dayanıklılığı: -60°C ila +80°C
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,10 mm

5 sn. 80°C 0,10

MD GLUE SQ.414

n orta viskoziteli

Plastik ve kauçuğun hızlı bir şekilde yapıştırılması için.

Elde tutulabilirlik: 3 - 30 saniye
Sıcaklık dayanıklılığı: -55°C ila +80°C
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,10 mm

3 sn. 80°C 0,10

MD GLUE G.454

n Tiksotropik

Tiksotropik formda özel hızlı yapıştırıcı. Akmaz, dikey yerlerde de işlene-
bilir. Metal, ahşap ve plastiğin yapıştırılması içindir.

Elde tutulabilirlik: 5 - 60 saniye
Sıcaklık dayanıklılığı: -60°C ila +80°C
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,50 mm

5 sn. 80°C 0,50

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MGL.M1.F10 Şişe 10 g PB 25
MGL.M1. F20 Şişe 20 g PB 12
MGL.M1. F50 Şişe 50 g PB 12
MGL.M1. F500 Şişe 500 g PB 1

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MGL.G.T3  Tüp 3 g  PB 10
MGL.G.T3-BK Tüp 3 g/Blister Kart PB 12
MGL.G. T20 Tüp 20 g  PB 12

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MGL.SQ.F10 Şişe 10 g PB 25
MGL.SO. F20 Şişe 20 g PB 12
MGL.SO. F50 Şişe 50 g PB 12
MGL.SQ. F500 Şişe 500 g PB 1
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MD GLUE GA.460

n düşük viskoziteli

Hafif kokulu CA yapıştırıcısı. Strafor®, akrilik cam ve saydam malzemeler 
için uygun. Yayılmaz:

Handfest: 5 - 20 saniye
Sıcaklık dayanıklılığı: -60°C ila +80°C
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,03 mm

5 sn. 80°C 0,03

MD GLUE SW4.480

n orta viskoziteli

Siyah, darbelere dayanıklı hızlı yapıştırıcı. 
Kauçuk ve metallerin yapıştırılması için.

Handfest: 5 - 40 saniye
Sıcaklık dayanıklılığı: -50°C ila +120°C
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,10 mm

5 sn. 120°C 0,10

MD GLUE SW15

n Yüksek viskoziteli

Siyah, darbelere dayanıklı hızlı yapıştırıcı. 
Kauçuk ve metallerin yapıştırılması için

Handfest: 10 - 30 saniye
Sıcaklık dayanıklılığı: -60°C ila +120°C
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,15 mm

10 sn. 120°C 0,15

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MGL.GA.F20 Şişe 20 g PB 12
MGL.GA.F50 Şişe 50 g PB 12

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MGL.SW4.F20 Şişe 20 g PB 12
MGL.SW4.F50 Şişe 50 g PB 12
MGL.SW4.F500 Şişe 500 g PB 1

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MGL.SW15.F20 Şişe 20 g PB 12
MGL.SW15.F50 Şişe 50 g PB 12
MGL.SW15.F500 Şişe 500 g PB 1
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Malzeme          n uygun  n tercihen uygun  

Tip Akrilik cam/
PMMA Metal Kauçuk EPDM Ahşap Cam/

Seramik Deri Polistiren

101 l l

111 l l l l l

150

200 l l l

300 l l

310

405 ll l l ll l

BS l ll l

BS1 l ll ll

BS-SP

EL

GA

M

M1 l

Gel

SQ

SW4 l

SW15 l ll

Xtreme 1

Xtreme 2

Xtreme 3

Premium Duplex

Premium Mois-
ture restistant

Premium Heat

MD GLUE Rapid Secure

n orta viskoziteli

Süper hızlı - aşırı yüksek mukavemet

Yayılmaz
Çok amaçlı kullanım
Handfest:           5 - 35 saniye 
Sıcaklık dayanıklılığı:                  -40 ila +80°C 
Boşluk doldurma kapasitesi:        0,15 mm 

80°C 0,15

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MGL.RS.F20 Şişe 20 g PB 12

                   

Healthy & SafetyYENİ
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MD UV-STAR özel yapıştırıcı, cam/plastik/metaller/ahşap/taş malzemeleri yüksek mu-
kavemetle ve kesinlikle güvenilir bir şekilde neredeyse görünmez biçimde yapıştırır. 
Süslü camları, kurşun kristal camları ve ayrıca VSG camları (örneğin araba camları 
ve araba iç dikiz aynası) yapıştırmak için uygundur. Akvaryumlar için uygun değildir. 
Yapıştırıcı ürünle birlikte verilen UV projektörü yardımıyla UV ışınlarının etkisiyle ya da 
doğrudan güneş ışınları altında kendiliğinden kurur.

Bir düğmeye basarak yapıştırma!
Bir düğmeye basarak şunlara kendiniz karar 
vereceksiniz:
Yapıştırıcının ne zaman reaksiyona gireceğine 
ve sertleşeceğine.
Yapıştırıcının ne kadar hızlı tepki vereceğine.
Mukavemetin ne kadar yüksek olacağına.
Yapıştırıcının ne kadar sert olacağına.
Yapıştırmanın ne kadar elastik kalacağına.

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MUV.SET.F3 şişesi, 3 g, projektör, blister kart PB 8

YAPIŞTIRMA YAPIŞTIRMA | MD UV STAR / MUV UV onarım yapıştırıcı 

n Yapıştırma n Sabitleme n Contalama n Onarım n Emniyete alma n Doldurma n Mühürleme 
n Modelleme n İzolasyon 

Teknik veriler Uygun olduğu 
yerler

İlk sertleştirme < 3 sn. Model yapımı Kauçuk

Kuruma < 30 sn. Cam Oto cam

Sıcaklık dayanıklılığı maks. -40°C ila 120°C Akrilik Plastik

Shore sertliği D maks. 55 Ahşap İzolasyonlar

Çekme mukavemeti maks. 200 kg / cm2 Porselen Yalıtımlar

Esneme maks. %100 Seramik Metal

Boşluk doldurma maks. 2 mm Süs

Viskozite 20°C 2.500 - 5.000 mPa.s

MD UV yapıştırıcıları UV ışınlarının vurmasıyla reaksiyona girer. Ardından kuruma sa-
niyeler içinde gerçekleşir. Örneğin cam ile metal arasında yüksek mukavemetli bileşim-
ler elde edilir. UV altında kuruma teknolojisinin avantajı, kuruma süresinin istendiği gibi 
seçilebilmesi ve kısa kuruma sürelerinin daha yüksek bir üretim hızına izin vermesidir. 
Her uygulama durumuna uyarlanmış viskoziteler.

UV yapıştırıcılar örneğin cam/plastik/metaller/ahşap/taş malzemeleri yüksek muka-
vemetle ve kesinlikle güvenilir bir şekilde neredeyse görünmez biçimde yapıştırır. 
Yapıştırıcı UV ışınlarını etkisi altında veya doğrudan güneş ışığına maruz kaldığında 
kurur. Kururken önemli olan malzemelerden birinin saydam olmasıdır.

n İletişim elektroniği 
n Tüketici elektroniği 
n Otomotiv elektroniği 
n Plastik ve cam işleme

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MUV.20.F50 Şişe 50 g PB 10 | MUV.20.F250 Şişe 250 g PB 6
MUV.21.F50 Şişe 50 g PB 10 | MUV.21.F250 Şişe 250 g PB 6
MUV.22.F50 Şişe 50 g PB 10 | MUV.22.F250 Şişe 250 g PB 6
MUV.23.F50 Şişe 50 g PB 10 | MUV.23.F250 Şişe 250 g PB 6

Ürün Viskozite mPa.s Sıcaklık dayanıklılığı
MD UV yapıştırıcı 20 1.200 - 2.000  orta viskoziteli -40°C +120°C

MD UV yapıştırıcı 21     500 -1.000  orta viskoziteli -40°C +120°C

MD UV yapıştırıcı 22 2.500 - 5.000  yüksek viskoziteli -40°C +120°C

MD UV yapıştırıcı 23         50 - 100  düşük viskoziteli -40°C +120°C
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EMNİYETE ALMA | MD VİDA EMNİYETİ

Vida emniyeti vida bağlantılarını, birleştirilecek parçaları, yatakları ve boru bağlantılarını kolay, 
güvenli ve kalıcı bir şekilde yapıştırır, contalar ve emniyete alır.

Vida emniyeti kopilyalar, yaylı halkalar ve pullar gibi geleneksel sabitleme yöntemlerinin yerini alır ve bunlardan çok 
daha yüksek mukavemetler sağlar. Vida emniyeti vidaları, somunları ve germe cıvatalarını emniyete alarak bunların 
titreşimler nedeniyle gevşemesini önler ve aynı zamanda da bunları yalıtır. En zorlu çalışma koşullarında bile MAR-
STON-DOMSEL sistemleri işlevsel olarak güvenilirdir. Kademeli mukavemet dereceleri sayesinde ilgili uygulama 
durumuna tam adaptasyon sağlanır.

Kullanma bilgileri:
Vida emniyetini uygulamadan önce dişli parçalarına MD HIZLI TEMİZLEYİCİ SPREY sıkın. 5°C‘nin altında çalışırken 
yüzeyleri önce MD AKTİATÖR NO. 11 ile işleyin. Kesme yağlarının ve yıkama çözeltilerinin artıklarını sıcak suyla 
temizleyin. Plastik parçalarda örneğin MD GLUE BS kullanın. Anaerobikler oksijenin çekilmesine tepki gösterir.

Kullanım alanları:
Yarış sporu, motor yapımı, otomotiv ve motosiklet endüstrisi, traktör imalatı, elektrik endüstrisi, türbin ve nükleer 
enerji santralleri, makine mühendisliği, aydınlatma endüstrisi, dişli imalatı, gıda endüstrisi, gaz su santralleri, pompa 
imalatı, sıhhi tesisat mühendisliği ve daha fazlası..

n Titreşime dayanıklı 
n Tek bileşenli - temiz ve kolayca sürülür 
n Tüm dişli tipleri ve şekilleri için uygun 
n Aynı zamanda vida dişinin içini contalar
n Yüksek mukavemet
n Yüksek sıcaklık dayanıklılığı (+230°C‘ye kadar)
n Zaman ve maliyet tasarrufu
n Çok kısa kuruma süresi
n Yüksek fonksiyon güvenliği
n Çoğu ürün DVGW onayına ve NSF onaylarına sahiptir

Anaerobiklerin pompalı dozajlayıcı içinde olması birçok avantaj sağlar!

Tıkanmış tüplere son...
Şişe ve tüpler içinde kalıntılar kalmasına son...

Marston pompalı dozajlayıcı her şeyi mümkün kılıyor!

n Kolay dozajlama
n Damlamaz ya da akmaz
n Yüksek viskoziteli contalama maddeleri kolayca ve problemsizce sürülür
n Hassas noktasal dozajlama sağlar

Anaerobik yapıştırıcılarımızı her birinde 12 adet olan sunum kutularında 
teslim ediyoruz.
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Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MSS.520.F10 Şişe 10 g PB 12
MSS.520.F50 Şişe 50 g PB 12
MSS.520.F250 Şişe 250 g PB   6
MSS.520.P15 pompalı dozaylayıcı 15 g PB 12
MSS.520.P50 pompalı dozaylayıcı 50 g PB 12

VİDA EMNİYETİ 520.290

n yüksek dayanımlı - düşük viskoziteli  - zor sökülebilir

Maks. Vida dişi: M6
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,07 mm
Kopma torku: 15 -25 Nm
Elde tutulabilirlik: 10 - 20 dakika
Fonksiyonel sertilk: 1 - 3 saat
Sıcaklık dayanıklılığı: -55°C ila + 150°C

M6 10
dakika

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MSS.541.F10 Şişe 10 g PB 12
MSS.541.F50 Şişe 50 g PB 12
MSS.541.F250 Şişe 250 g PB   6
MSS.541.P15 pompalı dozaylayıcı 15 g PB 12
MSS.541.P50 pompalı dozaylayıcı 50 g  PB 12

VİDA EMNİYETİ 541.241

n orta dayanımlı - düşük viskoziteli - sökülebilir

Maks. Vida dişi: M12
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,10 mm
Kopma torku: 10 -15 Nm
Elde tutulabilirlik: 10 - 20 dakika
Fonksiyonel sertilk: 1 - 3 saat
Sıcaklık dayanıklılığı:  -55°C ila + 150°C

M12 10
dakika

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MSS.550.F10 Şişe 10 g PB 12
MSS.550.F50 Şişe 50 g PB 12
MSS.550.F250 Şişe 250 g PB   6
MSS.550.P15 pompalı dozaylayıcı 15 g PB 12
MSS.550.P50 pompalı dozaylayıcı 50 g PB 12

VİDA EMNİYETİ 550.222

n düşük dayanımlı - düşük viskoziteli - sökülebilir

Maks. Vida dişi: M24
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,10 mm
Kopma torku: 4 - 8 Nm
Elde tutulabilirlik: 15 - 30 dakika
Fonksiyonel sertilk: 1 - 3 saat
Sıcaklık dayanıklılığı: -55°C ila + 150°C

M24 15
dakika

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MSS.581.F10 Şişe 10 g PB 12
MSS.581.F10-BK Şişe 10 g, geblistert PB 10
MSS.581.F50 Şişe 50 g PB 12
MSS.581.F250 Şişe 250 g PB   6
MSS.581.P15 pompalı dozaylayıcı 15 g PB 12
MSS.581.P50 pompalı dozaylayıcı 50 g PB 12

VİDA EMNİYETİ 581.242

n orta dayanımlı - orta viskoziteli - sökülebilir

Maks. Vida dişi: M24
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,20 mm
Kopma torku: 15 -25 Nm
Elde tutulabilirlik: 10 - 20 dakika
Fonksiyonel sertilk: 1 - 3 saat
Sıcaklık dayanıklılığı: -55°C ila + 150°C

M24 10
dakika
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DIN

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MSS.585.F10 Şişe 10 g  PB 12
MSS.585.F10-BK Şişe/Blister 10 g  PB   8
MSS.585.F50 Şişe 50 g  PB 12
MSS.585.F250 Şişe 250 g  PB   6
MSS.585.P15 pompalı dozaylayıcı 15 g  PB 12
MSS.585.P15-BK pompalı dozaylayıcı/Blister  15 g PB   8
MSS.585.P50 pompalı dozaylayıcı 50 g  PB 12
DIN-DVGW-NG-5146AU7052 nach DIN EN 751-1 Klasse H. 
NSF Listed P1 (Reg. No. 154175).

VİDA EMNİYETİ 585.243

n orta dayanımlı - yüksek viskoziteli - sökülebilir

Maks. Vida dişi: M36
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,25 mm
Kopma torku: 17 -22 Nm
Elde tutulabilirlik: 10 - 20 dakika
Fonksiyonel sertilk: 1 - 3 saat
Sıcaklık dayanıklılığı: -55°C ila + 150°C

M36 10
dakika

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MSS.587.T50 Tüp 50 g PB 12
MSS.587.T100 Tüp 100 g PB 10
MSS.587.T250 Tüp 250 g PB   6
MSS.587.P12 pompalı dozaylayıcı 15 g PB 12
MSS.587.P50 pompalı dozaylayıcı 50 g PB 12

VİDA EMNİYETİ 587.245

n yüksek dayanımlı - yüksek viskoziteli - zor sökülebilir

Maks. Vida dişi: M80
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,30 mm
Kopma torku: 10 -15 Nm
Elde tutulabilirlik: 15 - 30 dakika
Fonksiyonel sertilk: 1 - 3 saat
Sıcaklık dayanıklılığı: -55°C ila + 150°C

M80 15
dakika

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MSS.641.F10 Şişe 10 g PB 12
MSS.641.F10-BK Şişe/Blister 10 g PB   8
MSS.641.F50 Şişe 50 g PB 12
MSS.641.F250 Şişe 250 g PB   6
MSS.641.P15 pompalı dozaylayıcı 15 g PB 12
MSS.641.P15 pompalı dozaylayıcı/Blister 15 g PB 12
MSS.641.P50 pompalı dozaylayıcı 50 g PB 12
NSF Listed P1 (Reg. No. 154682)

blister paketleri
MSS.585.F10, MSS.585.P15 PB 10 
MSS.641.F10, MSS.641.P15 PB 10

VİDA EMNİYETİ 641.270/1

n yüksek dayanımlı - orta viskoziteli -  zor sökülebilir

Maks. Vida dişi: M20
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,15 mm
Kopma torku: 15 -20 Nm
Elde tutulabilirlik: 15 - 30 dakika
Fonksiyonel sertilk: 1 - 3 saat
Sıcaklık dayanıklılığı: -55°C ila + 150°C

M20 15
dakika

EMNİYETE ALMA | MD VİDA EMNİYETİ
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Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MSS.642.F10 Şişe 10 g PB 12
MSS.642.F50 Şişe 50 g PB 12
MSS.642.F250 Şişe 250 g PB   6
MSS.642.P15 pompalı dozaylayıcı 15 g PB 12
MSS.642.P50 pompalı dozaylayıcı 50 g PB 12

DIN-DVGW-NG-5146AT7033 nach DIN EN 751-1 Klasse H. 
NSF Listed P1 (Reg. No. 154683) 

VİDA EMNİYETİ 642.272

n yüksek dayanımlı - yüksek viskoziteli - zor sökülebilir

Maks. Vida dişi: M36
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,30 mm
Kopma torku: 20 -35 Nm
Elde tutulabilirlik: 20 - 40 dakika
Fonksiyonel sertilk: 3 - 6 saat
Sıcaklık dayanıklılığı: -55°C ila + 230°C

M36 20
dakika

DIN

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MSS.681.F10 Şişe 10 g PB 12
MSS.681.F50 Şişe 50 g PB 12
MSS.681.F250 Şişe 250 g PB   6
MSS.681.P15 pompalı dozaylayıcı 15 g PB 12
MSS.681.P50 pompalı dozaylayıcı 50 g PB 12

VİDA EMNİYETİ 681.262

n orta dayanımlı - yüksek viskoziteli - sökülebilir

Maks. Vida dişi: M36
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,25 mm
Kopma torku: 20 -25 Nm
Elde tutulabilirlik: 10 - 15 dakika
Fonksiyonel sertilk: 1 - 3 saat
Sıcaklık dayanıklılığı:  -55°C ila + 150°C

M36 10
dakika

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MSS.5850K.F50 Şişe 50 g PB 12
MSS.5850K.F250 Şişe 250 g PB   6
Wras approval 1701532

VİDA EMNİYETİ 5850K.2400

n orta dayanımlı - yüksek viskoziteli - sökülebilir

Maks. Vida dişi: M36
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,30 mm
Kopma torku: 10 -15 Nm
Elde tutulabilirlik: 30 dakika
Fonksiyonel sertilk: 6 - 12 saat
Sıcaklık dayanıklılığı: -55°C ila + 150°C
Etiketleme zorunluluğu yok

M36 30
dakika

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MSS.6410K.F50 Şişe 50 g PB 12
MSS.6410K.F250 Şişe 250 g PB   6

VİDA EMNİYETİ 6410K.2700

n yüksek dayanımlı - orta viskoziteli - zor sökülebilir

Maks. Vida dişi: M20
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,15 mm
Kopma torku: 20 - 30 Nm
Elde tutulabilirlik: 20 - 40 dakika
Fonksiyonel sertilk: 6 - 12 saat
Sıcaklık dayanıklılığı: -55°C ila + 150°C
Etiketleme zorunluluğu yok

M20 20
dakika

                   

Healthy & Safety

                   

Healthy & Safety
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EMNİYETE ALMA | MD KOVAN VE YATAK SABİTLEYİCİ

Yataklar | Kovanlar | Miller| Göbekler

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MBL.630.F10 Şişe 10 g  PB 12
MBL.630.F50 Şişe 50 g  PB 12
MBL.630.F250 Şişe 250 g  PB   6
MBL.630.P15 pompalı dozaylayıcı 15 g PB 12
MBL.630.P50 pompalı dozaylayıcı 50 g PB 12

KOVAN VE YATAK SABİTLEYİCİ 630.641

n orta dayanımlı - orta viskoziteli - sökülebilir

Maks. Vida dişi: M20
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,12 mm
Kopma torku: 12 -15 Nm
Elde tutulabilirlik: 10 - 20 dakika
Fonksiyonel sertilk: 1 - 3 saat
Sıcaklık dayanıklılığı:  -55°C ila + 150°C

M20 10
dakika

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MBL.610.F10 Şişe 10 g  PB 12
MBL.610.F50 Şişe 50 g  PB 12
MBL.610.F250 Şişe 250 g  PB   6
MBL.610.P15 pompalı dozaylayıcı 15 g PB 12
MBL.610.P50 pompalı dozaylayıcı 50 g PB 12

KOVAN VE YATAK SABİTLEYİCİ 610.603

n yüksek dayanımlı - düşük viskoziteli -  zor sökülebilir

Maks. Vida dişi: M12
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,10 mm
Kopma torku: 25 -30 Nm
Elde tutulabilirlik: 10 dakika
Fonksiyonel sertilk: 1 - 3 saat
Sıcaklık dayanıklılığı: -55°C ila + 150°C

M12 10
dakika

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MBL.650.F10 Şişe 10 g  PB 12
MBL.650.F50 Şişe 50 g  PB 12
MBL.650.F250 Şişe 250 g  PB   6
MBL.650.P15 pompalı dozaylayıcı 15 g PB 12
MBL.650.P50 pompalı dozaylayıcı 50 g PB 12

KOVAN VE YATAK SABİTLEYİCİ 650.648

n yüksek dayanımlı - orta viskoziteli - zor sökülebilir

Maks. Vida dişi: M20
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,15 mm
Kopma torku: 30 - 35 Nm
Elde tutulabilirlik: 10 - 20 dakika
Fonksiyonel sertilk: 1 - 3 saat
Sıcaklık dayanıklılığı: -55°C ila + 175°C

M20 12
dakika

n Hızlı kurur 
n Birçok maddeye dayanıklı
n Hafif yağlanmış parçalarda bile çok yüksek mukavemet 
n Çok iyi kılcal etkiyle düşük viskozite 
n Yataklar ve kovanlar için orta ve yüksek viskozite

5°C‘nin altında çalışırken yüzeyi önce MD AKTİATÖR NO. 11 ile işleyin. Ürün uygulamasından önce yüzeyleri MAR-
STON CLEANER ile temizleyin. Kesme yağlarının ve yıkama çözeltilerinin artıklarını sıcak suyla temizleyin.
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Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MBL.665.F10 Şişe 10 g  PB 12
MBL.665.F50 Şişe 50 g  PB 12
MBL.665.F250 Şişe 250 g  PB   6
MBL.665.P15 pompalı dozaylayıcı 15 g PB 12
MBL.665.P50 pompalı dozaylayıcı 50 g PB 12

KOVAN VE YATAK SABİTLEYİCİ 665.620

n yüksek dayanımlı - yüksek viskoziteli - zor sökülebilir

Maks. Vida dişi: M56
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,30 mm
Kopma torku: 25 - 30 Nm
Elde tutulabilirlik: 20 - 40 dakika
Fonksiyonel sertilk: 3 - 6 saat
Sıcaklık dayanıklılığı: -55°C ila + 230°C

M56 20
dakika

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MBL.690.F10 Şişe 10 g  PB 12
MBL.690.F50 Şişe 50 g  PB 12
MBL.690.F250 Şişe 250 g  PB   6
MBL.690.P15 pompalı dozaylayıcı 15 g PB 12
MBL.690.P50 pompalı dozaylayıcı 50 g PB 12

Listed P1(Reg. No. 154312)

KOVAN VE YATAK SABİTLEYİCİ 690.638

n yüksek dayanımlı - yüksek viskoziteli -  zor sökülebilir

Maks. Vida dişi: M36
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,20 mm
Kopma torku: 30 - 40 Nm
Elde tutulabilirlik: 10 dakika
Fonksiyonel sertilk: 1 - 3 saat
Sıcaklık dayanıklılığı: -55°C ila + 150°C

M36 10
dakika
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EMNİYETE ALMA | MD BORU VİDA DİŞİ CONTASI

MARSTON-DOMSEL‘in PTFE içeren ve içermeyen boru vida dişi contası boru vida dişlerini gaz, su, hidrokarbon, yağ, 
sıvı gaz ve birçok kimyasal maddeye karşı emniyete alır ve contalar.

n Kenevir, Teflon® ve sert contaların yerine kullanılır
n  Parçalar birleştirildikten hemen sonra düzeltilebilir
n  Yüksek kaliteli yalıtım
n  Korozyona karşı ek koruma
n  Sıcaklık dayanıklılığı +150°C ila +200°C 
 
Kullanım alanları:
Denizcilik endüstrisi, pompa imalatı, sıhhi tesisat mühendisliği, traktör imalatı, motor ve elektrik endüstrisi, türbin ve 
nükleer enerji santralleri, makine ve teçhizat mühendisliği, gıda endüstrisi, madencilik, gaz, su ve elektrik santralleri 
vb.
Kullanma bilgileri:
5°C‘nin altındaki işlemler için, 670, 675 ve 678‘de yüzeyi önce MD AKTİVATÖR NO. 11 ile işleme alın. Tüm parçalar 
temiz, kuru ve tozsuz olmalıdır, bunları işlemden önce MARSTON CLEANER ile temizleyin.

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MRG.666.F10 Şişe 10 g  PB 12
MRG.666.F50 Şişe 50 g  PB 12
MRG.666.F250 Şişe 250 g  PB   6
MRG.666.P15 pompalı dozaylayıcı 15 g PB 12
MRG.666.P50 pompalı dozaylayıcı 50 g PB 12

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MRG.670.F10 Şişe 10 g  PB 12
MRG.670.F50 Şişe 50 g  PB 12
MRG.670.F250 Şişe 250 g  PB   6
MRG.670.P15 pompalı dozaylayıcı 15 g PB 12
MRG.670.P50 pompalı dozaylayıcı 50 g PB 12

BORU VİDA DİŞİ CONTASI 666.620

n yüksek dayanımlı - yüksek viskoziteli -  zor sökülebilir

Maks. Vida dişi: M12
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,10 mm
Kopma torku: 28 -36 Nm
Elde tutulabilirlik: 20 - 40 dakika
Fonksiyonel sertilk: 1 - 3 saat
Sıcaklık dayanıklılığı: -55°C ila + 200°C

BORU VİDA DİŞİ CONTASI 670.542

n orta dayanımlı - düşük viskoziteli - sökülebilir

Maks. Vida dişi: M20
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,15 mm
Kopma torku: 12 - 16 Nm
Elde tutulabilirlik: 10 - 20 dakika
Fonksiyonel sertilk: 1 - 3 saat
Sıcaklık dayanıklılığı: -55°C ila + 150°C

M56

M20

20
dakika

10
dakika
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Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MRG.675.F10 Şişe 10 g  PB 12
MRG.675.F50 Şişe 50 g  PB 12
MRG.675.F250 Şişe 250 g  PB   6
MRG.675.P15 pompalı dozaylayıcı 15 g PB 12
MRG.675.P50 pompalı dozaylayıcı 50 g PB 12
DIN-DVGW-NG-5146BU0369 nach DIN EN 751-1 Klasse H. 
NSF Listed P1 (Reg. No. 154174 )

BORU VİDA DİŞİ CONTASI 675.577

n orta dayanımlı - yüksek viskoziteli - sökülebilir

Maks. Vida dişi: M80
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,50 mm
Kopma torku: 18 - 22 Nm
Elde tutulabilirlik: 30 - 40 dakika
Fonksiyonel sertilk: 1 - 3 saat
Sıcaklık dayanıklılığı: -55°C ila + 150°C

BORU VİDA DİŞİ CONTASI Spezial 676.576

n orta dayanımlı - yüksek viskoziteli - sökülebilir

Maks. Vida dişi: M56
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,25 mm
Kopma torku: 8 - 12 Nm
Elde tutulabilirlik: 10 - 15 dakika
Fonksiyonel sertilk: 1 - 4 saat
Sıcaklık dayanıklılığı: -55°C ila + 180°C

BORU VİDA DİŞİ CONTASI 678.511

n düşük dayanımlı - yüksek viskoziteli - leicht sökülebilir

Maks. Vida dişi: M80
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,30 mm
Kopma torku: 7 -10 Nm
Elde tutulabilirlik: 20 - 40 dakika
Fonksiyonel sertilk: 1 - 3 saat
Sıcaklık dayanıklılığı: -55°C ila + 150°C

BORU VİDA DİŞİ CONTASI 6750K.5770

n orta dayanımlı - yüksek viskoziteli - sökülebilir

Maks. Vida dişi: M80
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,50 mm
Kopma torku: 18 -22 Nm
Elde tutulabilirlik: 15 - 30 dakika
Fonksiyonel sertilk: 1 - 3 saat
Sıcaklık dayanıklılığı: -55°C ila + 150°C
Etiketleme zorunluluğu yok

M80

M56

M80

M80

15
dakika

10
dakika

20
dakika

15
dakika

DIN

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MRG.676.T50 Tüp 50 g   PB 12
MRG.676.T100 Tüp 100 g   PB 12
MRG.676.T250 Tüp 250 g   PB   6
MRG.676.P15 pompalı dozaylayıcı 15 g PB 12
MRG.676.P50 pompalı dozaylayıcı 50 g PB 12

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MRG.678.T50 Tüp 50 g   PB 12
MRG.678.T100 Tüp 100 g   PB 12
MRG.678.T250 Tüp 250 g   PB   6
MRG.678.P15 pompalı dozaylayıcı 15 g PB 12
MRG.678.P50 pompalı dozaylayıcı 50 g PB 12

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MRG.6750K.T50 Tüp 50 g PB 12

WRAS APPROVAL NUMBER: 1701545
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EMNİYETE ALMA | MD YÜZEY CONTASI

Solvent içermeyen konstrüksiyon elemanı
Yüzey contası, dişli kutuları ve motor gövdeleri, flanş bağlantıları, yatak kapakları ve diferansiyel gövdesi kapakları 
gibi en zor şartlar için de uygundur.
Yüzey contası, hava almadan metale temas ettiğinde kuruyan kaliteli ve tek bileşenli bir contalama maddesidir.

n Yüzey contası tamamen kurur ve bu nedenle çok yüksek bir basınç dayanıklılığına sahiptir 
   (300 bara kadar - malzemeye ve boyuta bağlı olarak)
n Yüzey contası geleneksel sert contaların yerini alır ve çok amaçlı kullanılabilir
n Yüzey contası farklı viskoziteler ile gönderilir ve 0,5 mm‘ye varan boşlukları kapatır
n Karmaşık şekilli parçalar için ideal

Suya, mineral yağlara, sentetik yağlama maddelerine, yakıtlara, organik solventlere ve soğutucu maddelere karşı 
dayanıklı

Kullanım alanları:
Otomotiv endüstrisi, kimya ve petrokimya endüstrisi, gaz, su ve elektrik santralleri, sondaj kuleleri ve daha fazlası.

Kullanma bilgileri:
İşlenecek parçaları MARSTON-CLEANER ile temizleyin. Yeterli miktarda contalama maddesi sürün ve monte edin. Hemen montaj 
gerekli değildir çünkü malzeme sadece parçaların montajından sonra tepki verir. Anaerobik sıvı plastikler metal/plastik kombin-
asyonlarıyla reaksiyona girmez, bu durumda aktivatör kullanılmalıdır. Farklı mukavemetlere ve viskozitelere sahip farklı tipler, 
uygulamanızın türüne göre tam adaptasyon sağlar ve contanın başarısı için çok önemlidir. Yaklaşık 5 ila 10 dakika sonra elde 
tutulabilir. Nihai mukavemete ise 12 saat sonra ulaşılır. Kuruma işlemi MD AKTİVATÖR NO. 11 ile önemli oranda hızlandırılabilir.

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MFD.2.T50 Tüp 50 g PB 12
MFD.2.T100 Tüp 100 g PB 10
MFD.2.T250 Tüp 250 g PB   6
MFD.2.Z50 akordiyon şişe 50 g PB 12
MFD.2.P15 pompalı dozaylayıcı 15 g PB 12
MFD.2.P15-BK pompalı dozaylayıcı/Blister 15 g PB 10
MFD.2.P50 pompalı dozaylayıcı 50 g PB 12

YÜZEY CONTASI 2000.573

n orta dayanımlı - yüksek viskoziteli

Boşluk doldurma kapasitesi: 0,30 mm
Yük kapasitesi: 2 - 4 Nm
Elde tutulabilirlik: 20 - 40 dakika
Fonksiyonel sertilk: 1 - 3 saat
Sıcaklık dayanıklılığı: -55°C ila + 150°C

20
dakika

1
Dayanıklılık
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Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MFD.3.T50 Tüp 50 g PB 12
MFD.3.T100 Tüp 100 g PB 10
MFD.3.T250 Tüp 250 g PB   6
MFD.3.Z50 akordiyon şişe 50 g PB 12
MFD.3.P15 pompalı dozaylayıcı 15 g PB 12
MFD.3.P50 pompalı dozaylayıcı 50 g PB 12

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MFD.4.T50 Tüp 50 g PB 12
MFD.4.T100 Tüp 100 g PB 10
MFD.4.T250 Tüp 250 g PB   6
MFD.4.Z50 akordiyon şişe 50 g PB 12
MFD.4.P15 pompalı dozaylayıcı 15 g PB 12
MFD.4.P50 pompalı dozaylayıcı 50 g PB 12
NSF Listed P1 (Reg. No. 154684)

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MFD.5.T50 Tüp 50 g PB 12
MFD.5.T100 Tüp 100 g PB 10
MFD.5.T250 Tüp 250 g PB   6
MFD.5.Z50 akordiyon şişe 50 g PB 12
MFD.5.P15 pompalı dozaylayıcı 15 g PB 12
MFD.5.P50 pompalı dozaylayıcı 50 g PB 12

YÜZEY CONTASI 3000.518

n orta dayanımlı - yüksek viskoziteli

Boşluk doldurma kapasitesi: 0,50 mm
Yük kapasitesi: 7 - 10 Nm
Elde tutulabilirlik: 10 - 20 dakika
Fonksiyonel sertilk: 1 - 3 saat
Sıcaklık dayanıklılığı: -55°C ila + 150°C

YÜZEY CONTASI 4000.574

n orta dayanımlı - yüksek viskoziteli

Boşluk doldurma kapasitesi: 0,50 mm
Yük kapasitesi: 5 - 8 Nm
Elde tutulabilirlik: 15 - 30 dakika
Fonksiyonel sertilk: 1 - 3 saat
Sıcaklık dayanıklılığı: -55°C ila + 150°C

YÜZEY CONTASI 5000.510

n orta dayanımlı - yüksek viskoziteli

Boşluk doldurma kapasitesi: 0,50 mm
Yük kapasitesi: 6 - 8 Nm
Elde tutulabilirlik: 15 - 30 dakika
Fonksiyonel sertilk: 3 - 6 saat
Sıcaklık dayanıklılığı: -55°C ila + 200°C

10
dakika

15
dakika

15
dakika

2
Dayanıklılık

Tüp 250 g

2
Dayanıklılık

2
Dayanıklılık
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Tip Onay
Elde 
tutulabi-
lirlik dk.

Fonksiyo-
nel sertilk
sa.

Viskozite 
+20°C mPa.s

Boşluk 
doldurma 
kapasitesi

Maks. 
Vida dişi

Dayanıklılık 
sınıfı 
DIN 30661

Kopma torku
Nm

Yük kapasitesi
Nm

Kesme mukavemeti 
(DIN 54452) | N/mm2

Sıcaklık day-
anıklılığı °C

VİDA EMNİYETİ
MSS  520.290 10 - 20 1 - 3 70 - 90                düşük viskoziteli 0,07 M6 3 15 - 25 30 - 40 8 - 12 -55 - +150

MSS  541.241 10 - 20 1 - 3 100 - 150            düşük viskoziteli 0,10 M12 2 10 - 15 12 - 20 8 -12 -55 - +150

MSS  550.222 15 - 30 1 - 3 900 - 1.100         orta viskoziteli 0,20 M24 1 4 - 8 2 - 4 3 - 5 -55 - +150

MSS  581.242 10 - 20 1 - 3 900 - 1.100          orta viskoziteli 0,20 M24 2 14 - 18 5 - 8 8 - 12 -55 - +150

MSS  585.243 DIN-DVGW-NG-5146AU7052 NSF Listed P1 (Reg. No. 154175) 10 - 20 1 - 3 2.000 - 7.500      yüksek viskoziteli 0,25 M36 2 17 - 22 8 - 12 9 - 13 -55 - +150

MSS  587.245 15 - 30 1 - 3 6.000 - 20.000    yüksek viskoziteli 0,30 M80 2 10 - 15 10 - 18 8 - 12 -55 - +150

MSS  641.270/1 NSF Listed P1 (Reg. No. 154682) 10 - 20 1 - 3 400 - 700            orta viskoziteli 0,15 M20 3 28 - 35 50 -  65 15 - 20 -55 - +150

MSS  642.272 DIN-DVGW-NG-5146AT7033 20 - 40 3 - 6 8.000 - 15.000    yüksek viskoziteli 0,30 M36 3 20 - 35 40 - 70 15 - 25 -55 - +230

MSS  681.262 NSF Listed P1 (Reg. No. 154311) 10 - 15 1 - 3 3.000 - 6.000      yüksek viskoziteli 0,25 M36 2 20 - 25 40 - 55 10 - 15 -55 - +150

MSS.5850K.2400 WRAS approval no. 1701532
Etiketleme zorunluluğu 
yok 30 - 50 6 - 12 1.700 - 9.000      yüksek viskoziteli 0,25 M36 2 13 - 18 8 - 12 7 - 10 -55 - +150

MSS.6410K.2700 Etiketleme zorunluluğu 
yok 20 - 40 6 - 12 500                     orta viskoziteli 0,15 M20 1 20 - 30 10 - 20 -55 - +150

KOVAN VE YATAK SABİTLEYİCİ
MBL  610.603 5 - 10 1 - 3 100 - 150            düşük viskoziteli 0,10 M12 3 12 - 15 25 - 30 17 - 22 -55 - +150

MBL  630.641 10 - 20 1 - 3 500 - 700            orta viskoziteli 0,12 M20 2 12 - 15 16 - 22 8 - 12 -55 - +150

MBL  650.648 10 - 20 1 - 3 400  - 600           orta viskoziteli 0,15 M20 3 30 - 35 55 -70 20 - 30 -55 - +175

MBL  665.620 20 - 40 3 - 6 8.000 - 15.000    yüksek viskoziteli 0,30 M56 3 25 - 30 40 - 70 15 - 25 -55 - +230

MBL  668.660 15 - 30 3 - 6 500.000 - 900.000  yüksek viskoziteli 0,50 M80 3 35 - 45 10 - 20 25 - 30 -55 - +150

MBL  690.638 NSF Listed P1 (Reg. No. 154312) 10 1 - 3 1.500 - 2.500      yüksek viskoziteli 0,20 M36 3 30 - 40 50 - 70 25 - 30 -55 - +150

BORU VİDA DİŞİ CONTASI
MRG  666.620 20 - 40 1 - 3 3.000 - 5.000         yüksek viskoziteli 0,25 M56 3 28 - 36 35 - 55 15 - 25 -55 - +200

MRG  670.542 10 - 20 1 - 3 500 - 700               orta viskoziteli 0,15 M20 2 12 - 16 18 - 24 8 - 12 -55 - +150

MRG  675.577 DIN-DVGW-NG-5146BU0369 NSF Listed P1 (Reg. No. 154174) 15 - 30 1 - 3 24.000 - 70.000     yüksek viskoziteli 0,50 M80 2 18 - 22 10 - 14 6 - 13 -55 - +150

MRG  676.576 10 - 15 1 - 3 15.000 - 25.000     yüksek viskoziteli 0,25 M56 1 8 - 12 4 - 8 4 - 6 -55 - +180

MRG  678.511 20 - 40 1 - 3 60.000 - 90.000     yüksek viskoziteli 0,30 M80 1 7 - 10 2 - 4 4 - 6 -55 - +150

MRG.6750K.5770 WRAS approval no. 1701545 Etiketleme zorunluluğu 
yok 15 -30 6 - 12 24.000 - 70.000     yüksek viskoziteli 0,50 M80 2 18 - 22 10 - 14 6 - 13 -55 - +150

YÜZEY CONTASI
MFD  2000.573 20 - 40 1 - 3 17.000 - 50.000      yüksek viskoziteli 0,30 1 2 - 4 4 - 6 -55 - +150

MFD  3000.518 10 - 20 1 - 3 50.000 - 250.000    yüksek viskoziteli 0,50 2 7 - 10 8 - 13 -55 - +150

MFD  4000.574 NSF Listed P1 (Reg. No. 154684) 15 - 30 1 - 3 30.000 - 100.000    yüksek viskoziteli 0,50 2 5 - 8 5 - 10 -55 - +150

MFD  5000.510 15 - 30 3 - 6 70.000 - 300.000        yüksek viskoziteli 0,50 2 6 - 8 5 - 10 -55 - +200

DIN
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Tip Onay
Elde 
tutulabi-
lirlik dk.

Fonksiyo-
nel sertilk
sa.

Viskozite 
+20°C mPa.s

Boşluk 
doldurma 
kapasitesi

Maks. 
Vida dişi

Dayanıklılık 
sınıfı 
DIN 30661

Kopma torku
Nm

Yük kapasitesi
Nm

Kesme mukavemeti 
(DIN 54452) | N/mm2

Sıcaklık day-
anıklılığı °C

VİDA EMNİYETİ
MSS  520.290 10 - 20 1 - 3 70 - 90                düşük viskoziteli 0,07 M6 3 15 - 25 30 - 40 8 - 12 -55 - +150

MSS  541.241 10 - 20 1 - 3 100 - 150            düşük viskoziteli 0,10 M12 2 10 - 15 12 - 20 8 -12 -55 - +150

MSS  550.222 15 - 30 1 - 3 900 - 1.100         orta viskoziteli 0,20 M24 1 4 - 8 2 - 4 3 - 5 -55 - +150

MSS  581.242 10 - 20 1 - 3 900 - 1.100          orta viskoziteli 0,20 M24 2 14 - 18 5 - 8 8 - 12 -55 - +150

MSS  585.243 DIN-DVGW-NG-5146AU7052 NSF Listed P1 (Reg. No. 154175) 10 - 20 1 - 3 2.000 - 7.500      yüksek viskoziteli 0,25 M36 2 17 - 22 8 - 12 9 - 13 -55 - +150

MSS  587.245 15 - 30 1 - 3 6.000 - 20.000    yüksek viskoziteli 0,30 M80 2 10 - 15 10 - 18 8 - 12 -55 - +150

MSS  641.270/1 NSF Listed P1 (Reg. No. 154682) 10 - 20 1 - 3 400 - 700            orta viskoziteli 0,15 M20 3 28 - 35 50 -  65 15 - 20 -55 - +150

MSS  642.272 DIN-DVGW-NG-5146AT7033 20 - 40 3 - 6 8.000 - 15.000    yüksek viskoziteli 0,30 M36 3 20 - 35 40 - 70 15 - 25 -55 - +230

MSS  681.262 NSF Listed P1 (Reg. No. 154311) 10 - 15 1 - 3 3.000 - 6.000      yüksek viskoziteli 0,25 M36 2 20 - 25 40 - 55 10 - 15 -55 - +150

MSS.5850K.2400 WRAS approval no. 1701532
Etiketleme zorunluluğu 
yok 30 - 50 6 - 12 1.700 - 9.000      yüksek viskoziteli 0,25 M36 2 13 - 18 8 - 12 7 - 10 -55 - +150

MSS.6410K.2700 Etiketleme zorunluluğu 
yok 20 - 40 6 - 12 500                     orta viskoziteli 0,15 M20 1 20 - 30 10 - 20 -55 - +150

KOVAN VE YATAK SABİTLEYİCİ
MBL  610.603 5 - 10 1 - 3 100 - 150            düşük viskoziteli 0,10 M12 3 12 - 15 25 - 30 17 - 22 -55 - +150

MBL  630.641 10 - 20 1 - 3 500 - 700            orta viskoziteli 0,12 M20 2 12 - 15 16 - 22 8 - 12 -55 - +150

MBL  650.648 10 - 20 1 - 3 400  - 600           orta viskoziteli 0,15 M20 3 30 - 35 55 -70 20 - 30 -55 - +175

MBL  665.620 20 - 40 3 - 6 8.000 - 15.000    yüksek viskoziteli 0,30 M56 3 25 - 30 40 - 70 15 - 25 -55 - +230

MBL  668.660 15 - 30 3 - 6 500.000 - 900.000  yüksek viskoziteli 0,50 M80 3 35 - 45 10 - 20 25 - 30 -55 - +150

MBL  690.638 NSF Listed P1 (Reg. No. 154312) 10 1 - 3 1.500 - 2.500      yüksek viskoziteli 0,20 M36 3 30 - 40 50 - 70 25 - 30 -55 - +150

BORU VİDA DİŞİ CONTASI
MRG  666.620 20 - 40 1 - 3 3.000 - 5.000         yüksek viskoziteli 0,25 M56 3 28 - 36 35 - 55 15 - 25 -55 - +200

MRG  670.542 10 - 20 1 - 3 500 - 700               orta viskoziteli 0,15 M20 2 12 - 16 18 - 24 8 - 12 -55 - +150

MRG  675.577 DIN-DVGW-NG-5146BU0369 NSF Listed P1 (Reg. No. 154174) 15 - 30 1 - 3 24.000 - 70.000     yüksek viskoziteli 0,50 M80 2 18 - 22 10 - 14 6 - 13 -55 - +150

MRG  676.576 10 - 15 1 - 3 15.000 - 25.000     yüksek viskoziteli 0,25 M56 1 8 - 12 4 - 8 4 - 6 -55 - +180

MRG  678.511 20 - 40 1 - 3 60.000 - 90.000     yüksek viskoziteli 0,30 M80 1 7 - 10 2 - 4 4 - 6 -55 - +150

MRG.6750K.5770 WRAS approval no. 1701545 Etiketleme zorunluluğu 
yok 15 -30 6 - 12 24.000 - 70.000     yüksek viskoziteli 0,50 M80 2 18 - 22 10 - 14 6 - 13 -55 - +150

YÜZEY CONTASI
MFD  2000.573 20 - 40 1 - 3 17.000 - 50.000      yüksek viskoziteli 0,30 1 2 - 4 4 - 6 -55 - +150

MFD  3000.518 10 - 20 1 - 3 50.000 - 250.000    yüksek viskoziteli 0,50 2 7 - 10 8 - 13 -55 - +150

MFD  4000.574 NSF Listed P1 (Reg. No. 154684) 15 - 30 1 - 3 30.000 - 100.000    yüksek viskoziteli 0,50 2 5 - 8 5 - 10 -55 - +150

MFD  5000.510 15 - 30 3 - 6 70.000 - 300.000        yüksek viskoziteli 0,50 2 6 - 8 5 - 10 -55 - +200



40

EMNİYETE ALMA | MD AKTİVATÖR ANAEROB NO. 11

Anaerobik sıvı plastikler için ideal

MARSTON-DOMSEL‘in anaerobik sıvılara özel MD AKTİVATÖRÜ NO. 11 özellikle düşük sıcaklıklarda kurumayı hızlandırır. Ay-
rıca pasif metaller, aktif olmayan yüzeyler ve daha büyük yapıştırıcı boşluklarında kullanılması tavsiye edilir.

n Tüketimde ekonomik n Kolay kullanım n Pratik sprey kutuda 

MD AKTIVATOR NR. 11 sollte unter +5°C (Umgebungstemperatur) eingesetzt werden.
 
MD AKTİVATÖR NO. 11 +5°C‘nin (ortam sıcaklığı) altında kullanılmalıdır.
 
Kullanım:
Anaerobik ürünü bir tarafa uygulayın. Aktivatörü diğer tarafa püskürtün ve ardından parçaları birleştirin. Kirli yüzeyler için işlemi 
tekrarlamak gerekebilir. Gözenekli yüzeyler için ikinci bir aktivasyon gerekli olabilir. Solventin havalanmasına izin verin. Aktiva-
syondan en az 7 gün sonra yapıştırın.

MD AKTİVATÖR NO. 11 şunların kurumasını hızlandırır:
MD vida emniyetleri
MD kovan ve yatak sabitleyicileri
MD boru vida dişi contaları
MD yüzey contaları

MD SCHWARZPRIMER

Fiziksel özellikler
Bileşimi Çözülebilir bileşim halinde 

organik ürün
Renk yeşil
Viskozite (20°C - mPa.s) 1 – 2
Spesifik ağırlık (20°C - g / ml) 0,8
Alev alma noktası (ISO 2592) 0°C
Buhar basıncı 25°C 50 mbar
Toksisite TLV 270 ppm

24
Yüzey üzerinde reaksiyona girme 
özelliği/saat

1 Jahr

Depolama kararlılığı

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MAC.A11.Y150 Sprey kutu 150 ml PB 6

MD SCHWARZPRIMER (SİYAH ASTAR), seramik kaplamaya sahip 
olmayan camlarda UV koruması sağlamak için siyah bir ön işlem ola-
rak geliştirilmiştir. MD SCHWARZPRIMER (siyah astar) otomotiv, oto-
büs, gemi ve demiryolu endüstrisinde camın (ayrıca PMMA ve PC‘nin) 
yapıştırılmasında kullanılan özel yapıştırıcılardan önce uygulanır.

Uygulama alanları:
n Seramik kaplaması olmayan cam maddelerin
   ön işlemi
n Metallerde hasarlı boya katmanlarının onarımı

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MAC.SP.Y38 Kutu 38 ml PB 6
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SABİTLEME | MD MIX Epoksi reçine onarım macunu 

MD MIX metal, ahşap ve plastikte yanlış açılmış delikleri, çatlakları ve kırılmış vida dişlerini onarır.

n Çatlakları ve delikleri doldurur
n +180°C‘ye kadar sıcaklık dayanıklılığı, kısa süre için +300°C‘ye kadar
n Yerinde onarımlar için

MD MIX‘in kullanımı kolaydır. Malzeme oyun hamuru gibi işlenir. MD MIX‘in Shore D 
sertliği 87 (beton 60) ile oldukça yüksektir.
MD MIX mekanik olarak işlenebilir.
İşleme bilgileri:
Onarılacak parçalar temiz, yağsız ve gressiz olmalıdır. Pürüzlendirmek mukavemeti 
arttırır. Gerekli miktarda MD MIX‘i kesin ve eşit bir renk elde edene ve malzeme ısına-
na kadar yaklaşık 2 dakika yoğurun. Ardından MD MIX‘i parçalara uygulayın ve model-
leyin. Mekanik bir işlem yaklaşık 20 dakika sonra gerçekleştirilebilir. Nihai kuruma 24 
saat sonra gerçekleşir. +5°C‘nin altındaki dış sıcaklıklarda kullanmayın. MD MIX ayrıca 
su altında da kullanılabilir.

Uygulama örnekleri:
Yanlış açılmış deliklerin, borulardaki deliklerin, boşlukların ve metal, ahşap ve plastik 
üzerindeki tüm çatlakların onarılması. Mekanik bir işleme kısa bir süre sonra mümkün-
dür. Parçalar zımparalanabilir, frezlenebilir, delinebilir ve üzerileri boyanabilir.

MD MIX METAL ZKopmuş vida dişlerinin, pompaların, mahfazaların, tankların ve kon-
teynerlerin, sert plastiğin ve taşın hızlı onarımı için.
Ürün numarası/PB (paket birimi) : MIX.M.56 PB 24, MIX.M.56-BK blister kart 56 g PB 10, MIX.M.115 115 g PB 12

MD MIX ALÜ Dişli kutusunda, tekne ve profilli motor imalatında hızlı onarım için. 
Ürün numarası/PB (paket birimi) : MIX.A.56 PB 24, MIX.A.115 115 g PB 12

MD MIX AHŞAP Örneğin mobilya parçaları üzerindeki ahşabın hızlı onarımı için, men-
teşelerin yapıştırılması, deliklerin tamiri, vidaların sabitlenmesi için. Hafif esnek kalır.
Ürün numarası/PB (paket birimi) : MIX.H.56 PB 24

MD MIX BAKIR Boruların ve kıvrımların, sıcak ve soğuk su borularının, bakır olukların 
ve sacların, su depolarının ve flanşların hızlı onarımı için. 
Ürün numarası/PB (paket birimi) : MIX.K.56 PB 24

MD MIX SU Sıhhi tesisatların, yüzme havuzlarının, radyatörlerin, camların, seramikle-
rin, taşların ve sert PVC‘nin hızlı onarımı için.
Ürün numarası/PB (paket birimi) : MIX.W.56 PB 24

MD MIX METAL MD MIX ALÜ MD MIX AHŞAP MD MIX BAKIR MD MIX SU

Temel Epoksi reçine
Metal ile dolu

Epoksi reçine
Alüminyum ile dolu

Epoksi reçine
Mineral ile dolu

Epoksi reçine
Bakır ile dolu

Epoksi reçine
Seramik ile dolu

Renk (karışık) koyu gri alüminyum açık bej bakır beyaz

İşlenebilirlik ömrü yakl. min. 3 - 4 3 - 4 3 - 4 3 - 4 3 - 4

Elde tutulabilirlik min. 
(sıcaklığa bağlı) 8 ila 10 8 ila 10 8 ila 10 8 ila 10 8 ila 10

Nihai mukavemet h 24 24 24 24 24

İşleme sıcaklığı °C +10 ila +30 +10 ila +30 +10 ila +30 +10 ila +30 +10 ila +30

Kuruma sıcaklığı °C +6 ila +30 +6 ila +30 +6 ila +30 +6 ila +30 +6 ila +30

Çekme kesme mukavemeti 
(DIN 53283) N/mm² 4,5 4,5 5,5 7,0 6,0

Karışım oranı 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1

Shore sertliği D 87 87 80 82 82

Sıcaklık aralığı °C -50 ila +180 
(kısa süreli +300)

-50 ila +180 
(kısa süreli +300)

-50 ila +120 
(kısa süreli +300)

-50 ila +180 
(kısa süreli +300)

-50 ila +120 
(kısa süreli +150)

Büzülme % yakl. 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Isı iletkenliği W/mK 0,60 0,65 0,30 0,70 0,50

Dielektrik dayanımı 
kv/mm 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Yapışkan boşluk doldurma mm 15 15 15 15 15



42

Dikiz aynalarının ön cama doğrudan yapıştırılması için yüksek mukavemetli özel 
yapıştırıcı seti. Şeffaf yapışkan tabaka temiz bir yapışma yeri sağlar.
n Kullanımı kolay
n Kısa sürede kalıcı tutuş sağlar
n Araç servisi

Metal ayna ayağı ön camın iç tarafına yapıştırılır.

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MSK.K1-BK 2 g Kartuş/blister kart PB 10

2K Ürünler 10 adet 25g ve 12 adet
50g içeren sunum kutularında
tedarik edilir.

Temel Üretan metakrilat

Viskozite (Brookfield LVF, Spindel 2, 
2.5 rpm, 25°C) 2.200-3.000

Çekme kesme gerilimi 1,08

Elde tutulabilirlik sn. <45

Nihai kuruma *4 saat 24 

Alev alma noktası °C >100

Max. Boşluk doldurma kapasitesi / mm 0,3

Sıcaklık dayanıklılığı °C
Kısa süreliğine °C -50 ila +130

-50 ila +150

*4, 20°C‘lik bir sıcaklık içindir, daha düşük sıcaklıklar kuruma işlemini yavaşlatır

SABİTLEME

MD AYNA YAPIŞTIRICI SETİ
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SABİTLEME | MD POX

2 bileşenli epoksi reçine yapıştırıcı

MD POX çok reaktif bir kimyasal bileşiktir. Bu 2 bileşenli yapıştırıcı karıştırıldıktan son-
ra olağanüstü bir mukavemete ulaşır.
 
Metal, seramik, cam, taş ve birçok sert plastiğin yapıştırılması için kullanılır. Yüksek 
kalite ve düşük maliyetli yerinde onarım işlemleri için. Otomatik kontrollü iki meme 
sistemi ile kolay kullanım.

n Son derece yüksek bir mukavemete ulaşır
n Çok amaçlı kullanılabilir
n Hava koşullarına dayanıklı
n 5 veya 30 dakika içinde kurur
n Doldurma maddesi olarak da uygundur
n İşlenebilirlik süresi: 5 veya 30 dakika içinde kullanılabilir

MD POX sert bir esnekliğe sahip olur ve bu nedenle darbelerde ve titreşimlerde kalıcı 
bir mukavemet sağlayabilir. 

İşleme:
Yapıştırılacak parçalar temiz, yağsız ve gressiz olmalıdır. Pürüzlendirmek mukavemeti 
arttırır. Nihai kuruma 24 saat sonra gerçekleşir. +5°C‘nin altındaki dış sıcaklıklarda 
kullanmayın.
 
MD POX 25 g, karıştırma başlığı olmadan veya bu başlıkla işlenebilir.

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MPO.S25 5 dak. Çift püskürtücü 25 g PB Ekranda 10 adet
MPO.S25-BK 5 dak. Çift püskürtücü/Blister 25 g PB 8
MPO.S50 5 dak. Çift kartuş 50 g PB Ekranda 12 adet
MPO.S400 5 dak. Çift kartuş 400 g PB 6
MPO.L.S25 30 dak. Çift püskürtücü 25 g PB Ekranda 10 adet
MPO.L.S50 30 dak. Çift kartuş 50 g PB Ekranda 10 adet
MPO.L.S400 30 dak. Çift kartuş 400 g  PB 6
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SABİTLEME | MD MEGABOND 2000/2030/siyah

2 bileşenli yüksek performanslı yapıştırıcı

MEGABOND 2000/2030/siyah
2 bileşenli yüksek performanslı yapıştırıcı MD MEGABOND, yük-
sek performanslı yapıştırıcıların „Formula 1 pilotu“dur. Geleneksel 
yapıştırıcıların istenen mukavemetleri sağlamadığı durumlarda kul-
lanılabilir.
MD MEGABOND metal, ahşap, seramik ve sert plastiği kalıcı olarak 
birleştirir. MD MEGABOND ile çeşitli malzemelerin yapıştırılması 
şimşek hızında ve fonksiyon güvenliği sağlanarak mümkündür. Ta-
mamen kuruduktan sonra yapıştırma yerinde işlem yapılabilir ve 
boyanabilir.

MEGABOND 2000
ISEGA sertifikası/yangın testleri

n Mükemmel darbe, soyulma ve çekme-kesme mukavemetleri
n Hava koşullarına karşı yüksek direnç
n Hızlı sabitlenir
n Yüzeyde sadece ufak tefek hazırlıklar yapılmasını gerektirir
n Sıcaklık dayanıklılığı +120°C‘ye kadar, kısa süreliğine +140°C‘ye kadar

MD MEGABOND‘un uygulama alanları endüstri sektörünün tamamını kapsar.

Uygulama örnekleri:
Karoseri ve dış kısımlar: Tamponlar, spoyler, radyatör, dış aynalar, karoseri sacları, 
ön camlar ve kapı camları. GRP parçaları, kapı panelleri, arka ve ön lambalar, zemin 
saclarının takviyesi ve montajı, çatı panelleri ve ızgara parçaları, ön ve arka kapaklar, 
reklam ve dayanak yuvaları, plastik jant kapakları ve tampon gönyeleri.

İşleme:
Yapıştırılacak parçalar temiz, yağsız ve gressiz olmalıdır. Pürüzlendirmek muka-
vemeti arttırır. Rengi aynı olana kadar malzemeyi karıştırın. MD MEGABOND sürün 
ve parçaları birleştirin. 60 dakika sonra elde tutulabilir. Nihai kuruma 12 saat sonra 
gerçekleşir. Kullandıktan sonra kartuşu kapağıyla tekrar kapatın. +5°C‘nin altındaki dış 
sıcaklıklarda kullanmayın.  

Ürün numarası/PB (paket birimi)  
MEGABOND 2000
MMB.S25 25 g Çift püskürtücü PB 10 adet Ekranda
MMB.S25-BK 25 g Çift püskürtücü/Blister PB 8
MMB.S50 50 g Çift kartuş PB 12 adet Ekranda
MMB.S400 400 g Çift kartuş PB 6

MEGABOND siyah
MMB.SW.S25 25 g Çift püskürtücü PB 10 adet Ekranda
MMB.SW.S50 50 g Çift kartuş PB 12 adet Ekranda

MEGABOND 2030
MMB.L.S25 25 g Çift püskürtücü PB 10 adet Ekranda
MMB.L.S50 50 g Çift kartuş PB 12 adet Ekranda
MMB.L.S400 400 g Çift kartuş PB 6

MPA
Dresden
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SABİTLEME | MD MEGABOND 3000/3030/CLEARBOND

2 bileşenli yüksek performanslı yapıştırıcı

MEGABOND 3000/3030
MD MEGABOND 3000/3030, en yeni nesil 2 bileşenli yapıştırıcıdır. Teknik plastikler ile 
alüminyum, paslanmaz çelik, pirinç, bakır vs. gibi çok sayıda işlenmiş ve işlenmemiş 
metaller için karışım oranı 10:1‘dir. Esnek kalır ve çok yüksek darbe ve soyulma day-
anıklılıklarına ve de +150°C‘ye kadar iyi bir sıcaklık dayanıklılığına sahiptir. Toz boya 
kaplaması mümkündür. 
MD MEGABOND 3000/3030 sabit durur, büyük boşlukları kapatır ve akmaz. 
MD MEGABOND 3000/3030 kimyasallara karşı çok iyi bir dirence sahiptir ve hava 
koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır.
MD MEGABOND 3000/3030 polikarbonat gibi yapıştırılması zor plastikleri bile kalıcı ve 
güvenli bir şekilde yapıştırır.

MEGABOND 3000 yangın testleri 

Kimyasal direnç:
Şu maddelere karşı mükemmel direnç.

n Hidrokarbon
n Asitler ve bazlar (3-10ph)
n Tuz çözeltileri

Ürün numarası/PB (paket birimi)  
MEGABOND 3000
MMB.3.S50, siyah  50 g Çift kartuş PB 12 adet Ekranda
MMB.3.S380, siyah  380 g Çift kartuş PB 9
MMB.3.S490, siyah  490 g Çift kartuş PB 6
MMB.3W.S380, beyaz  380 g Çift kartuş PB 9
MMB.3W.S490, beyaz  490 g Çift kartuş PB 6

MEGABOND 3030
MMB.3L.S50 50 g Çift kartuş PB 9

MD CLEARBOND
2 bileşenli yüksek performanslı yapıştırıcı  

MD CLEARBOND orta viskoziteli şeffaf, hafif kokulu bir akrilik yapıştırıcıdır.
Karışım oranı 1:1‘dir.
MD CLEARBOND ile cam, plastik ve metalde şeffaf yapıştırma işlemleri yapılabilir. 
MD CLEARBOND darbelere ve titreşime karşı dayanıklıdır.
MD CLEARBOND ayrıca doldurma maddesi olarak da uygundur.

Sıcaklık dayanıklılığı: yakl. -40°C ila +80°C 
İşlenebilirlik süresi: yakl. 3 dakika
Sabitleme süresi: yakl. 5 dakika
Nihai kuruma: 24 saat sonra
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,5 mm

Ürün numarası/PB (paket birimi)  
MMB.C.S25 25 g Çift kartuş PB 10 adet Ekranda
MMB.C.S50 50 g Çift kartuş PB 12 adet Ekranda

MPA
Dresden
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SABİTLEME | MD MET | MD POLY 10 : 1

MD MET 
2 bileşenli epoksi reçine bazı
MD MET sıvı metal, ahşap ve plastikte yanlış açılmış delikleri, çatlakları ve kırılmış 
vida dişlerini onarır.

n Çatlakları ve delikleri doldurur
n Çok amaçlı kullanılabilir
n Yerinde onarım için

MD MET‘in kullanımı kolaydır.
MD MET yüksek mukavemete ve +120°C‘ye kadar sıcaklık dayanıklılığına sahiptir.
MD MET‘in işlenebilirlik süresi yaklaşık 5 - 10 dakikadır ve
yaklaşık 15 dakika sonra da elde tutulabilir.

Uygulama örnekleri:
Yanlış açılmış deliklerin, boşlukların ve metal, ahşap ve plastik üzerindeki tüm çatla-
kların onarılması. Mekanik bir işleme kısa bir süre sonra mümkündür. Parçalar zımpa-
ralanabilir, frezlenebilir, delinebilir ve üzerileri boyanabilir.

İşleme bilgileri:
Onarılacak parçalar temiz, yağsız ve gressiz olmalıdır. Pürüzlendirmek mukavemeti 
arttırır. 30 dakika sonra mekanik işlem yapılabilir. Nihai kuruma 24 saat sonra gerçe-
kleşir. +5°C‘nin altındaki dış sıcaklıklarda kullanmayın. Kullandıktan sonra kartuşu te-
krar kapatın

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MET.S25 25 g Çift püskürtücü PB Ekranda 10 adet
MET.S25-BK 25 g Çift püskürtücü PB 8
MET.S50 50 g Çift kartuş PB Ekranda 12 adet
MET.S400 400 g Çift kartuş PB 6

MD POLY 10:1
Konstrüksiyon yapıştırıcısı poliolefinler

MD POLY yapısal, iki bileşenli, solvent içermeyen özel bir yapıştırıcıdır. PP, PE, PTFE 
veya EPDM gibi yapışması zor yüzeylerde çok iyi yapışır ve neme ve kimyasallara 
karşı mükemmel bir dayanıklılığa sahiptir.

MD POLY, poliolefinlerin ve PP ve PE gibi düşük enerjili plastiklerin yapıştırılması için 
özel olarak geliştirilmiştir. Astar ile ön işlem gerekli değildir.

n PP, PE, Teflon ve silikon için özel yapıştırıcı
n Kullanımı kolay
n Mükemmel nem ve kimyasal madde direnci
n PP, PE, EPDM ve birçok plastiğin yapıştırılması, yalıtılması ve dökümü içindir

Ürün 10:1 reçine sertleştirici oranında karıştırılır.
İşlenebilirlik süresi +25°C‘de yaklaşık 5 dakikadır
Yaklaşık 2 saat sonra elde tutulabilir
Sıcaklık dayanıklılığı -40°C ile +80°C
Nihai kuruma yakl. 24 saat sonra
+10°C ile +30°C arası işleme sıcaklığı

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MPE.S50 50 g Çift kartuş PB 9
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MD PU SPEED 
2 bileşenli hızlı yapıştırıcı
MD PU SPEED 2 bileşenli bir hızlı yapıştırıcıdır. Karışım oranı otomatik olarak düzen-
lenir.

n Birçok malzemeyi en kısa sürede yapıştırır
n Kısa sürede çok yüksek bir mukavemete ulaşır
n Plastik parçaların onarımı mümkün

MD PU SPEED damlamaz, hava koşullarına ve yıpranmaya dayanıklıdır. Birkaç dakika 
sonra zımparalama, delme ve vida dişi açma gibi işlemler yapılabilir.

Kullanım alanları:
MD PU SPEED kırılmış plastik parçaları (termoplastlar ve durplastlar), tamponları, 
yuva merkezlerini ve tavan direklerini onarmak için kullanılır.

MD PU SPEED, 1 ve 5 dakikalık iki versiyonda mevcuttur.
Yakl. 1-2 dakika içinde elde tutulabilir
İşlem süresi: Yakl. 30 saniye
Tekrar işleme süresi: Yakl. 30 dakika
Tamamen kuruması: 24 saat
Sıcaklık dayanıklılığı: -40°C ila +120°C, 
kısa süre için +140°C‘ye kadar
Kimyasallara karşı dayanıklılığı iyi

MD PU SPEED 5 dakika 
Yaklaşık 7 - 8 dakika içinde elde tutulabilir
İşleme süresi: Yakl. 30 dakika

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MPU.S25    1 dak. 25 g Çift püskürtücü PB Ekranda 10 adet
MPU.S50    1 dak. 50 g Çift kartuş PB Ekranda 12 adet
MPU.S400  1 dak. 400 g Çift kartuş PB 6
MPU.L.S25 5 dak. 25 g Çift püskürtücü PB Ekranda 10 adet
MPU.L.S50 5 dak. 50 g Çift kartuş PB Ekranda 12 adet

MD PU PROTECT 
güvenliğiniz için özel olarak geliştirilmiş 2 bileşenli bir hızlı yapıştırıcıdır.

23°C‘de işlenebilirlik süresi: Yakl. 90 saniye
İşleme süresi: Yakl. 45 saniye
Elde tutulabilirlik: 5 dakika sonra
Tamamen kuruması: 24 saat
Sıcaklık dayanıklılığı: -40°C ila +120°C, kısa süre için 150°C‘ye kadar
Mekanik işleme yaklaşık 30 dakika sonra mümkündür.

Kimyasallara karşı dayanıklılığı iyi

Kullanım alanları: 
Birçok uygulama imkanına sahip çok amaçlı, hızlı 2K yapıştırıcı. Birçok farklı maddenin 
yapıştırılmasını sağlar.

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MPU.P.S25 25 g Çift püskürtücü PB Ekranda 10 adet
MPU.P.S50 50 g Çift kartuş PB Ekranda 12 adet

SABİTLEME | MD PU SPEED | MD PU PROTECT

                   

Healthy & Safety
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Übersichtstabelle 2K Produkte

Yapış-
kan 
boşluk 

Ürün Baz/tanım Renk Karışım 
oranı Viskozite/özellik 

Nihai 
kuru-
ma/sa

Kuruma sonrası 
özellik

Kimyasal 
madde direnci Sıcaklık aralığı °C Elde tutu-

labilir/dk

MD MEGABOND 
3000

Baz: Metakrilat
Paslanmaz çelik, alüminyum, plastik gibi birçok 
malzemenin artık esneklikte yapıştırılması

beyaz/siyah 10 : 1 orta - yüksek | kararlı 24 esnek kalır çok iyi -50 ila +150 kısa süreli +180 15

MD MEGABOND 
3030
30 dak.

Baz: Metakrilat
Paslanmaz çelik, alüminyum ve plastiğin (örneğin 
polikarbonat) esnek yapıştırılması

beyaz/siyah 10 : 1 orta - yüksek | kararlı 24 esnek kalır çok iyi -50 ila +150 kısa süreli +180 45

MD MEGABOND 
2000 5 dak.

Baz: Metakrilat
Çelik, metal ve plastik gibi (örneğin GFK) sert malzemelerin 
yapıştırılması

sütümsü 1 : 1 orta - yüksek | kararlı 24 sert çok iyi -55 ila +120 kısa süreli +140 60

MD MEGABOND 
2000 siyah

Baz: Metakrilat
Çelik, metal ve plastik gibi (örneğin GFK) sert malzemelerin 
yapıştırılması

siyah 1 : 1 orta - yüksek | kararlı 24 sert çok iyi -50 ila +120 kısa süreli +140 15

MD MEGABOND 
2030

Baz: Metakrilat
Çelik, metal ve plastik gibi (örneğin GFK) sert malzemelerin 
yapıştırılması

sütümsü 1 : 1 orta - yüksek | kararlı 24 sert çok iyi -50 ila +120 kısa süreli +140 60

MD CLEARBOND
Baz: Metakrilat
Örneğin cam ve plastiklerin (PMMA) cam netliğinde 
yapıştırılması için

şeffaf 1 : 1 orta | akışkan 24 esnek kalır iyi -50 ila +120 kısa süreli +140 10

MD PU SPEED
1 dak.

Baz: PU
Termoplast ve duroplastların yapıştırılması siyah / doğal 1 : 1 orta - yüksek | kararlı 24 esnek kalır iyi -40 ila +140 kısa süreli +160 1

MD PU SPEED 
5 dak.

Baz: PU
Termoplast ve duroplastların yapıştırılması siyah / doğal 1 : 1 orta - yüksek | kararlı 24 esnek kalır iyi -40 ila +140 kısa süreli +160 6

MD PU PROTECT Baz: 2-K PUR
Plastik/metal yapıştırma siyah 1:1 orta - yüksek | kararlı 24 esnek kalır iyi -40 ila +120, kurzfristig +150 5

MD MET
Baz: Epoksi reçine
Metal yapıştırma ve alüminyum, metal ve dökümlerin 
onarımı için

geri 1 : 1 düşük | akışkan 24 sert iyi -40 ila +120 kısa süreli +150 15

MD POLY Baz: Metakrilat
PP/PE‘nin yapıştırılması için. Tek işlemde astarsız. beyaz 10 : 1 orta - yüksek | kararlı 24 sert çok iyi -50 ila +120 kısa süreli +150 20

MD POX 5 dak.
Baz: Epoksi reçine
Çok amaçlı epoksi yapıştırıcı. Doldurma maddesi olarak da 
uygundur.

şeffaf 1 : 1 düşük | akışkan 24 sert orta derece -40 ila +80 kısa süreli +100 10

MD POX 30 dak.
Baz: Epoksi reçine
Çok amaçlı epoksi yapıştırıcı. Doldurma maddesi olarak da 
uygundur.

şeffaf 1 : 1 düşük | akışkan 24 sert orta derece  -40 ila +80 kısa süreli +100 40
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Yapış-
kan 
boşluk 

Ürün Baz/tanım Renk Karışım 
oranı Viskozite/özellik 

Nihai 
kuru-
ma/sa

Kuruma sonrası 
özellik

Kimyasal 
madde direnci Sıcaklık aralığı °C Elde tutu-

labilir/dk

MD MEGABOND 
3000

Baz: Metakrilat
Paslanmaz çelik, alüminyum, plastik gibi birçok 
malzemenin artık esneklikte yapıştırılması

beyaz/siyah 10 : 1 orta - yüksek | kararlı 24 esnek kalır çok iyi -50 ila +150 kısa süreli +180 15

MD MEGABOND 
3030
30 dak.

Baz: Metakrilat
Paslanmaz çelik, alüminyum ve plastiğin (örneğin 
polikarbonat) esnek yapıştırılması

beyaz/siyah 10 : 1 orta - yüksek | kararlı 24 esnek kalır çok iyi -50 ila +150 kısa süreli +180 45

MD MEGABOND 
2000 5 dak.

Baz: Metakrilat
Çelik, metal ve plastik gibi (örneğin GFK) sert malzemelerin 
yapıştırılması

sütümsü 1 : 1 orta - yüksek | kararlı 24 sert çok iyi -55 ila +120 kısa süreli +140 60

MD MEGABOND 
2000 siyah

Baz: Metakrilat
Çelik, metal ve plastik gibi (örneğin GFK) sert malzemelerin 
yapıştırılması

siyah 1 : 1 orta - yüksek | kararlı 24 sert çok iyi -50 ila +120 kısa süreli +140 15

MD MEGABOND 
2030

Baz: Metakrilat
Çelik, metal ve plastik gibi (örneğin GFK) sert malzemelerin 
yapıştırılması

sütümsü 1 : 1 orta - yüksek | kararlı 24 sert çok iyi -50 ila +120 kısa süreli +140 60

MD CLEARBOND
Baz: Metakrilat
Örneğin cam ve plastiklerin (PMMA) cam netliğinde 
yapıştırılması için

şeffaf 1 : 1 orta | akışkan 24 esnek kalır iyi -50 ila +120 kısa süreli +140 10

MD PU SPEED
1 dak.

Baz: PU
Termoplast ve duroplastların yapıştırılması siyah / doğal 1 : 1 orta - yüksek | kararlı 24 esnek kalır iyi -40 ila +140 kısa süreli +160 1

MD PU SPEED 
5 dak.

Baz: PU
Termoplast ve duroplastların yapıştırılması siyah / doğal 1 : 1 orta - yüksek | kararlı 24 esnek kalır iyi -40 ila +140 kısa süreli +160 6

MD PU PROTECT Baz: 2-K PUR
Plastik/metal yapıştırma siyah 1:1 orta - yüksek | kararlı 24 esnek kalır iyi -40 ila +120, kurzfristig +150 5

MD MET
Baz: Epoksi reçine
Metal yapıştırma ve alüminyum, metal ve dökümlerin 
onarımı için

geri 1 : 1 düşük | akışkan 24 sert iyi -40 ila +120 kısa süreli +150 15

MD POLY Baz: Metakrilat
PP/PE‘nin yapıştırılması için. Tek işlemde astarsız. beyaz 10 : 1 orta - yüksek | kararlı 24 sert çok iyi -50 ila +120 kısa süreli +150 20

MD POX 5 dak.
Baz: Epoksi reçine
Çok amaçlı epoksi yapıştırıcı. Doldurma maddesi olarak da 
uygundur.

şeffaf 1 : 1 düşük | akışkan 24 sert orta derece -40 ila +80 kısa süreli +100 10

MD POX 30 dak.
Baz: Epoksi reçine
Çok amaçlı epoksi yapıştırıcı. Doldurma maddesi olarak da 
uygundur.

şeffaf 1 : 1 düşük | akışkan 24 sert orta derece  -40 ila +80 kısa süreli +100 40
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MD MEGABOND 
2000

MD MEGABOND 
2030

MD MEGABOND 3000 MD MEGA-
BOND 3030

MD CLEAR-
BOND

MD POLY 10:1 MD PU SPEED MD PU 
PROTECT

MD MET  MD POX

Alüminyum 

Eloksallanmış alüminyum 

Alüminyum basınçlı döküm 

Pirinç 

Dökme demir 

Karbon çeliği 

Demir sac

Ferrit 

Soğuk haddelenmiş çelik 

Elektro kaplı metaller 

Elektro galvanizli çelik 

Bakır 

KTL kaplı metaller 

Toz boyalı metaller 

Bant kaplı çelik

Paslanmaz çelikler 1.4301, 1.4541, 1.4307 

Paslanmaz çelikler 1.4401, 1.4571, 1.4404 

ABS ve ABS karışımları 

PMMA 

PBT ve PET 

Poliamid 

Vinil/PVC 

Plastik polikarbonat 

Poliüretanlar

Polyester 

Vinil esterler 

Epoksi 

Fenolik reçineler)

Jelkot/topkot 

RTM 

SMC/BMC)

Pultode laminatlar 

P-DCPD (telen, metton) 

Poliüretanlar 

Poliamid 

PMMA/PC/ABS/PS/PVC 

Poliolefinler

ESG cam 

Emaye 

Seramik 

Ahşap 

Kontrplak 

Kauçuk 

Mineraller

Petek şeklinde hafif yapı malzemeleri 
(petekli)

Beton 

Doğal taşlar 

PP/PE

Teflon ®

Viton

Testler gerekli

önerilmez
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MD MEGABOND 
2000

MD MEGABOND 
2030

MD MEGABOND 3000 MD MEGA-
BOND 3030

MD CLEAR-
BOND

MD POLY 10:1 MD PU SPEED MD PU 
PROTECT

MD MET  MD POX

Alüminyum 

Eloksallanmış alüminyum 

Alüminyum basınçlı döküm 

Pirinç 

Dökme demir 

Karbon çeliği 

Demir sac

Ferrit 

Soğuk haddelenmiş çelik 

Elektro kaplı metaller 

Elektro galvanizli çelik 

Bakır 

KTL kaplı metaller 

Toz boyalı metaller 

Bant kaplı çelik

Paslanmaz çelikler 1.4301, 1.4541, 1.4307 

Paslanmaz çelikler 1.4401, 1.4571, 1.4404 

ABS ve ABS karışımları 

PMMA 

PBT ve PET 

Poliamid 

Vinil/PVC 

Plastik polikarbonat 

Poliüretanlar

Polyester 

Vinil esterler 

Epoksi 

Fenolik reçineler)

Jelkot/topkot 

RTM 

SMC/BMC)

Pultode laminatlar 

P-DCPD (telen, metton) 

Poliüretanlar 

Poliamid 

PMMA/PC/ABS/PS/PVC 

Poliolefinler

ESG cam 

Emaye 

Seramik 

Ahşap 

Kontrplak 

Kauçuk 

Mineraller

Petek şeklinde hafif yapı malzemeleri 
(petekli)

Beton 

Doğal taşlar 

PP/PE

Teflon ®

Viton
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ÖZEL ÜRÜNLER

MD KONTAK YAPIŞTIRICI
Ahşap, plastik, kaplama ve plastik kenarlar, metal, kauçuk, deri, keçe, yumuşak köpü-
kler, kağıt, karton vb. için çok amaçlı ve güçlü kontak yapıştırıcı. Güçlü ve anında 
yapışma özelliğine sahip kontak yapıştırıcı. Sıvı, kolayca yayılabilir ve çabuk emilir, 
pürüzsüz yüzeyler için idealdir. Elastik yapışma bağı, yüksek nihai mukavemet, su 
geçirmez. Yayılması kolay ve çabuk emilen kontak yapışmalar sağlayan, çok amaçlı 
kullanılabilen kontak yapıştırıcı. Kalıcı elastik, malzeme gerilmelerini telafi ettiğinden 
esnek malzemeler için idealdir. Strafor®, yumuşak PVC, PE, PP için uygun değildir.

n Sıcaklık dayanıklılığı +80°C‘ye kadar
n  Yıpranmaya ve ozona dayanıklı
n  UV ve IR ışınlarına dayanıklı
n  Çeşitli kimyasal maddelere karşı dirençli
n  Elastik ve su geçirmez

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MPG.D250 Kutu 250 g PB 6
MPG.D750 Kutu 750 g PB 6

MD UZUN SÜRELİ GRES
MD UZUN SÜRELİ GRES, koyulaştırıcı madde olarak lityum sabun kullanılarak yük-
sek kaliteli baz yağlardan yapılmış yeni bir rulman ve kayar yatak gresidir. Ürün oksi-
tlenmeye karşı son derece dayanıklı oluşuyla öne çıkıyor.

MD UZUN SÜRELİ GRES su geçirmez, sabit yapışır, basınca dayanıklı ve korozyona 
karşı koruma sağlar. Yüksek Walk kararlığı, çok iyi aşınma değerleri ve güçlü yapışma 
özelliğiyle birlikte bu özellikler sayesinde bu gres, düşük sıcaklıklarda bile yüksek yü-
klere maruz kalan rulman ve kayar yatakların zorlu çalışma koşulları altında greslen-
mesi için oldukça uygundur.
Renk: Mavi. Kullanım sıcaklığı -30 ila +120°C, kısa süre için +140°C‘ye kadar

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MLF.T80-BK Tüp/Blister 80 g PB 10

MD BAKIR MACUNU
Özellikler:
n Yüksek kullanım sıcaklığı dayanıklılığı -30°C ile +1300°C 
n Çok uzun bir süre sonra bile optimum demontaj şartları 
n Basınca karşı yüksek dayanıklılık 
n İyi elektrik iletkenliği 
n Çok iyi yağlama ve ayırma etkisi 
n Çelik parçaların yanıp sıkışmasını ve paslanıp sıkışmasını önler 
n Çok iyi ısı dağılımı 
n Kükürt, kurşun ve nikel içermez 
n Çok düşük sürtünme katsayısı 
n Yapışma mukavemeti yüksek 
n Su ve korozyona dayanıklı 
n Aşındırıcı gaz ve sıvılara karşı yalıtım etkisi vardır

Kullanım alanları:
Otomotiv ve motosiklet endüstrisi, traktör imalatı, motor ve elektrik endüstrisi, türbin ve 
nükleer enerji santralleri, makine ve dişli imalatı, gıda endüstrisi, madencilik, kimya ve 
petrokimya endüstrisi, gaz, su ve elektrik santralleri vb. MD BAKIR MACUNU kılavuz-
ların, yayların, egzoz cıvatalarının, bağlantı elemanlarının, bujilerin, akü kutuplarının, 
agregaların ve kazanların montaj, bakım ve onarım işlerinde mükemmeldir.

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MCO.D500 Kutu 500 g PB 10
MCO.T80-BK Tüp/Blister 80 g PB 10
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ÖZEL ÜRÜNLER

MD SERAMİK MACUNU
Özellikler:

Seramik macunu; yüksek moleküler bir yağ, anorganik bağlayıcı maddeler ve seramik 
katkı maddeleri bazlıdır. Ürün macun olarak -20°C ile yakl. +150°C aralığında kullanıla-
bilir. İçerdiği katı yağlama maddesi +1500°C‘in üzerinde kullanılabilir. Ürün metalik pig-
mentler, grafit, molibden sülfür ve kükürt içeren katkılar içermez.

Makine mühendisliğinde dişli çarklar, kızaklar, kılavuz rayları ve mafsallar için, ağır-
lıklı olarak ise yavaş kayma hareketlerinde yüksek basınç ve yüksek sıcaklık yağlama 
maddesi olarak kullanılan seramik macunu. Örneğin vida dişine sahip parçalarda hızlı 
ve kolay montaj ve demontaj sağlar. Vida dişlerindeki düzensizliklerinden kaynaklanan 
etkileri ortadan kaldırarak doğru torkun uygulanmasını sağlar.

Kullanım alanları:

Vidalar, kaydırma kovanları, kılavuzlar, miller, yaylar, takozlar, vb. gibi sıcaklığa ma-
ruz kalan makine elemanlarının yağlanması ve aşınma görüntüsünün önlenmesi için 
kullanılır. Demontaj işlemi kolaylaşır. Petrokimyada, enerji santrallerinde, haddehane-
lerde vb. bulunan sıcak vida bağlantılarında, örneğin türbinlerde, egzoz borularında, 
dişli çarklarında, valflerde, zincirlerde, kızaklarda ve millerdeki vb. sıcak buhar cıva-
talarında ayırıcı madde olarak kullanılır. Çok yüksek sıcaklıklara ulaşıldığında metal 
dökümde, basınçlı dökümde, demirhanelerde, çubuk germe preslerinde ayırıcı madde 
olarak kullanılır.

NSF Listed  (Reg. No. 157283)

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MKE.K200  Kartuş 260 g  PB 12
MKE.T80-BK  Tüp/Blister 80 g  PB  10

MD SOLAR-PLAX
MD SOLAR-PLAX, UV ışınları veya güneş ışığı ile aktif hale gelen ve kuruyan ben-
zersiz, kullanımı kolay bir onarım filmidir. Bu film, son derece iyi yapışma özelliğine ve 
uzun kullanım ömrüne sahip, cam elyaf takviyeli bir polyesterdir. Karıştırma yok, tartma 
yok, hata kaynakları yok.

Kullanım: 
Endüstri: Çatıların, merdivenlerin, havzaların, boruların, hatların, kablo kanallarının, 
devre kutularının vs. bakımı ve onarımı. 
Arabalar/Kamyonlar/Karavanlar/Taşımacılık: Tamponlar, radyatörler, egzozlar, borular, 
bagaj eklentileri, rüzgar deflektörleri, tüm plastik ve karoseri parçaları
Eğlence/Hobi/Spor: Jet ski, kanolar, tekneler, cam elyafı kaplamaları, sörf tahtaları, 
model yapımı, pencereler, çitler, çatılar, kapılar ve ahşap, metal, cam, seramik, tuğla, 
beton ve plastikten yapılmış tüm yüzeyler. 

n Kullanımı kolay: Onarılacak yüzeyi kesin, yapıştırın ve bitti 
n Son derece dayanıklı, cam elyaf takviyeli plastik (GFK) 
n Titreşime dayanıklı, esnek kalır 
n Hava koşullarına, UV ışınlarına ve neme dayanıklı 
n Tekrar işlenebilirlik özelliği iyi (zımparalama, delme, boyama vb.) 
n Yağ ve solventlere karşı dayanıklı 
n -40°C ile +200°C arası kalıcı sıcaklık dayanıklılığı 
n İşleme ve kuruma sırasında büzülmez veya esnemez 
n Polipropilen (PP) hariç tüm yüzeylere yapışır 
n Hızlı kuruma (UV ışınlarına bağlı olarak 5 dakika ve üzeri)

Ürün numarası/PB (paket birimi) 
MRF.75 PE poşet 150 x 75 mm PB 20
MRF.220 PE poşet 150 x 220 mm PB 10
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ÖZEL ÜRÜNLER 

MD AKRİLİK BANT
MD AKRİLİK BANT son derece güçlü, şeffaf, çift taraflı bir yapışkan banttır. Dış ve 
iç mekanlarda kalıcı yapıştırma, montaj ve sabitleme işlemleri içindir. Metal, fayans, 
çini, plastik, cam ve ahşap gibi neredeyse tüm pürüzsüz yüzeylerde kalıcı ve güvenli 
bir şekilde kalır. Braketleri, levhaları, kancaları, raf elemanlarını vs. monte etmek için 
idealdir. Yüzeyler zarar görmez. Nem geçirmez. 
Uygulama alanları: Metal, ahşap, cam, plastik, seramik, kauçuk ve kağıt.
Şunlar için uygun değil: PE, PP, PTFE (örn. Teflon®), silikon, kağıt ve vinil duvar kağıt-
ları, taşıma kapasitesi yetersiz zeminler ve kir tutmayan kaplamalara sahip yüzeyler. 
Kuru, temiz ve iyi havalandırılan alanlarda +10°C ile +30°C arasında 1 yıl boyunca 
yerinde kalır. Sıcaklık dayanıklılığı -30°C ile +180°C.

Ürün numarası/PB (paket birimi) : MAT.R1,5 1,5 m PE poşet PB 14

MD ÇOK AMAÇLI BANT
MD ÇOK AMAÇLI BANT, PIB (poliizobütilenler) ve kauçuktan oluşan kendiliğinden 
kaynayan bir banttır. Sıcaklığa ve basınca gerek görmeden çekilerek anında kabar-
cıksız, homojen bir izolasyon halinde kaynar

n MD ÇOK AMAÇLI BANT yapışkan değildir 
n Kullanımı ve uygulaması kolaydır 
n Kesildikten sonra kalıntı bırakmadan çıkarılabilir 
n Elektrikli bileşenlerin izolasyonu ve emprenyesi için 
n Metal boruları korozyondan korur
n Mükemmel su ve ozon dayanıklılığı

Kullanım alanları:
46kV‘a kadar kuvvetli akım kablolarından ve dağıtım kablolarından oluşan geniş bir 
ürün yelpazesinin bağlantıları, onarımları ve yapılan eklemeler için. Yalıtım, elektrik 
bileşenlerinin emprenye edilmesi, korozyon koruması, örneğin metal borularda.

Ürün numarası/PB (paket birimi) : MTR.R5 5 m PE poşet PB 10

MD SİLİKON BANT
MD SİLİKON BANT uygulamadan sonra homojen, kalıcı, su geçirmeyen, hermetik ve 
UV ışınlarına dayanıklı bir kitle oluşturan, kendinden yapışkanlı ve yalıtkan bir yapış-
kan banttır. Bu bandın kullanımı kolaydır ve gözenekli yüzeylere sabitlenmek için uy-
gundur.
 
Uygulama alanı: 
n Her türlü onarım için kendinden kaynayan silikon bant 
n Kalıntı bırakmaz  
n Su altında kullanıma uygundur 
n UV ışınlarına ve hava koşullarına dayanıklı 
n Kalıcı hava ve su geçirimsiz yalıtım 
n Pürüzlü, ıslak, kirli ve yağlı yüzeylerde problemsiz uygulama 
n Yakıtlara, yağlara, asitlere, solventlere, tuzlu suya, ozona, yol tuzuna karşı dayanıklı 
n Elektrik kablolarının izolasyonu

İşleme bilgileri: 
Optimum işleme sıcaklığına 0°C ile +30°C arasında ulaşılır. Yüzey temiz, yağdan ve 
kirden arındırılmış olmalıdır. Yapışkan yüzeylere dokunmaktan kaçının, aksi halde tam 
yapışma kuvveti sağlanamaz. İlk temas basıncını maksimum kuvvetle uygulayın, böy-
lece en yüksek yapışma kuvvetine ulaşılır. Buna daha sonra +23°C‘de 24 saatlik bir 
sertleşme süresinden sonra ulaşılır. Kullanım sırasında bandı orijinal uzunluğun 3 katı 
kadar esnetin. Ardından bandı nesneye yaklaşık %50‘lik kısmı üst üste gelecek şekilde 
sarın. Birkaç kat uygulayın.

Ürün numarası/PB (paket birimi) : MST.R1.8 0,5 x 180 cm PE poşet PB 10
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AEROSOLLER
bireysel ihtiyaçlara göre çok yönlü uygulama alanları için

MD Fren Temizleyici Sprey
özel bir benzin türü esaslıdır. Bu sprey kasnaklı ve diskli frenlerin, fren balatalarının 
ve fren takozlarının ve de kavrama parçalarının hızlı bir şekilde temizlenmesi için kul-
lanılır. Ayrıca çok yağlanmış ve kirlenmiş makine parçalarını temizlemek için de uygun-
dur. Yüksek buharlaşma hızı nedeniyle kısa vadede optimum bir temizlik etkisi elde 
edilir. MD Fren Temizleyici Sprey aşındırıcı değildir ve kauçuk ve plastik parçalara za-
rar vermez (her halükarda kendiniz test etmelisiniz). Fren temizleyici FCKW ve HCKW 
içermez. Aşındırıcı maddeler kullanılmadan üretilmiştir.

İşleme:
Kirlenmiş yüzeye yaklaşık 20 cm mesafeden püskürtün ve akmasını bekleyin. Çok 
kirliyse işlemi birkaç kez tekrarlayın.

MD Hızlı Temizleyici Sprey
her türlü bakım ve montaj işleri için yüksek konsantre bir temizleyicidir. Gözeneklerde 
derinlemesine temizlik sağlar, yağdan ve reçineden arındırır.

MD Hızlı Temizleyici Sprey şunlar için kullanılır:
n Yağların, greslerin, reçinelerin, yapışkan artıklarının, debriyaj ve fren aşınmasından
   oluşan kalıntıların giderilmesi.
n Motor parçalarının, yayların, elektrik sistemlerinin, marşların, rulmanların
   ve kılavuzların temizlenmesi.
n Döşeme ve tekstil üzerindeki inatçı lekelerin çıkarılması

Teknik veriler:
Yoğunluk (20°C): 0,82 g/ml
Yasınç (20°C): yakl. 3,2 bar
Püskürtme hızı: Yakl. 3 g/sn
Raf ömrü: Oda sıcaklığında 12 ay
İşleme:
Kabı çalkalayın. Kirlenmiş parçalara iyice püskürtün, kısa bir süre etki etmesini bekleyin 
ve temizleyin. Plastik, kauçuk ve boyalarda gizli bir noktada uygunluğunu test edin

MD Silikon-Sprey
MD Silikon Sprey plastik, ahşap, kauçuk ve metaller için yağsız bir koruma, yağlama, 
ayırma ve bakım maddesidir.

Özellikler:

n Lekesiz ve görünmez yağlama n Temiz, reçineleşmeyen yağ tabakası n İyi yüzey 
özelliği n Yüksek sıcaklık dayanıklılığı n Oksitlenmeye ve korozyona karşı korur n İyi 
elektriksel direnç n Su geçirmez ve antistatik 

Uygulama alanları:

Kağıt ve ahşap işlemede, preslerde ve kılavuzlarda yapışkan kalıntılarının birikmesini 
önler. Kesme çıtalarının, kenarlarının ve aletlerinin işlenmesiyle kolay ve temiz ke-
simler sağlanır. Konveyör teknolojisi alanında, ürünlerin konveyör bantlarına, oluklara, 
kızaklara ve kaydıraklara yapışması önlenir. Silikon sprey iyi kayma etkisiyle plastik, 
kauçuk ve metal parçaları yalıtır, korur ve bakımlarını sağlar. Elektrik temas noktalarını 
neme karşı korur, kauçuk parçalar bakım görür, kırılmaz, donmaz ve yapışmaz, plas-
tik parçalar iyi bir parlaklık kazanır ve kırılgan hale gelmez, sıkışan ve gıcırtı yapan 
parçaları tekrar hareket edebilir hale getirir ve kalıp ve pres döküm işlemlerinde mü-
kemmel bir ayırma maddesidir. Hortum bağlantılarında montaj yardımı olarak uygun-
dur.

İşleme:

Kullanmadan önce kutuyu kuvvetlice çalkalayın. İşlem yapılacak, temizlenmiş ve yağ-
dan arındırılmış yüzeye 20-30 cm mesafeden püskürtün ve yumuşak bir bezle ovalay-
ın.

Ürün numarası/PB (paket birimi) : 
MSP.BR.Y600 600 ml Sprey kutu PB 12

Ürün numarası/PB (paket birimi) : 
MSP.SR.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12

Ürün numarası/PB (paket birimi) : 
MSP.SIL.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12
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MD Çinko Sprey
MD Çinko Sprey (koyu gri), metaller için mükemmel ve uzun süreli etkiye sahip, hızlı 
kuruyan bir korozyon korumasıdır. Çinko spreyin içeriğindeki çinko ve çinko bileşikleri 
%90‘ın üzerinde saf çinko içerir. Çinko spreyi sanayinin, el işçiliğinin ve karoseri imal-
atının her alanında, özellikle de metallerin korozyona maruz kaldığı yerlerde kullanılır. 
Çinko spreyi hemen hemen tüm metallere yapışır. Çinko spreyi ayrıca, sürekli olarak 
hava koşullarına maruz kalan tesis ve makine parçalarında astar olarak ve de delme, 
kesme ve kırpma noktalarında güvenilir bir koruma sağlar.

Özellikler:
n Çabuk kuruyan, pürüzsüz, gözeneksiz tabaka 
n Punta kaynağı yapılabilir, elektrik iletir ve iletken ara katman 
n Isı dayanıklılığı yakl. +500°C‘ye kadar

Çinko spreyinin üzerine boya vurulabilir, ancak mevcut boyaların çeşitliliğinden dolayı 
kendiniz önce bir test yapmalısınız.

İşleme:
Kaplanacak yüzeylerde yağ ve gres olmamalıdır. İşleme +18°C ile +25°C arasındaki 
sıcaklıklarda yapılmalıdır. Aerosol kutusunu yaklaşık 3 dakika boyunca yoğun bir şe-
kilde çalkalayın, deneme amacıyla püskürtün ve ardından 20 ila 30 cm mesafeden 
çaprazdan püskürtün. 20 - 30 dakika içerisinde elle dokunulabilir. Tam kuruma süresi: 
24 saat

MD Çinko-Alüminyum Sprey
MD Çinko-Alüminyum Sprey birçok baz metal için ısıya dayanıklı korozyon koruması 
sağlar. Tunç döküm ve demir üzerinde çinko-alüminyum sprey mükemmel yapışır.

Çinko-alüminyum spreyin özel avantajları:
n Hızlı kuruyan, pürüzsüz tabaka n Yüksek parlaklık derecesi n Yeni galvanizli metal-
lerle renk uyumu n Yüksek aşınma dayanımı n +600°C‘ye kadar sıcaklığa dayanıklı n 
Yüksek yapışma gücü n Üzeri boyanabilir 

Uygulama alanları:
Çinko-alüminyum spreyi, galvanizli metallerin işlendiği veya hasar gördüğü her yer-
de, endüstride, el işçiliğinde ve diğer sanayilerde kullanılır. Çinko-alüminyum sprey 
korozyondan korunma görevini üstlenir ve yeni galvanizli malzemelerle renk benzer-
liğinden dolayı görsel olarak bir fark yaratmaz. Çinko-alüminyum spreyin ana kullanım 
alanı ise klima ve havalandırma teknolojisi, ısıtma sistemlerinde, boru hattı yapımı ve 
makine mahfazalarıdır.

İşleme:
+18°C ile +25°C arası oda sıcaklığında işlenir. Püskürtmeden önce bilyenin sesi gel-
dikten 3 dakika sonraya kadar kutuyu kuvvetlice sallayın ve ardından deneme amaçlı 
püskürtün. Püskürtme yüzeylerinde önce pasları giderin ve yağlardan arındırın. Çin-
ko-alüminyum spreyi 20 - 30 cm mesafeden çaprazdan püskürtün. Birkaç katman uy-
gulanacaksa her defasında 5-8 dakika ara verin. 15 - 20 dakika içerisinde elle dokun-
ulabilir. Tam kuruma süresi: 24 saat

MD Çinko-Brightness-Sprey
Renk: Açık gri
Uygulama alanları: 
Çinko-Brightness spreyi, galvanizli metallerin işlendiği veya hasar gördüğü her yerde, 
endüstride, el işçiliğinde ve diğer sanayilerde kullanılır. Teknik verileri MD çinko-alümi-
nyum sprey ile aynıdır.

Ürün numarası/PB (paket birimi) : 
MSP.ZN.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12

Ürün numarası/PB (paket birimi) : 
MSP.ZNA.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12

Ürün numarası/PB (paket birimi) : 
MSP.ZB.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12
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MD Basınçlı Hava Spreyi
Kullanım:
Basınçlı hava spreyi olarak kullanılacaksa kutuyu dik tutun ve basınçlı havayı yaklaşık 
20 cm ila 30 cm mesafeden eşit şekilde püskürtün. Soğuk sprey olarak kullanılacaksa 
kutuyu ters çevirin ve yaklaşık 20 cm mesafeden soğuk spreyi püskürtün. Sadece ticari 
kullanım içindir. Etkiyi ve malzeme uyumluluğunu görmek için önce test edin. Püskürt-
me sırasında kutu dik tutulmazsa, cilde temas halinde donma tehlikesi vardır.

n Toz, kir ve diğer tortuları gidermek için
n Bilgisayarlarda, klavyelerde, teknik parçalarda, ofis ekipmanlarında, fotokopi 
   makinelerinde, yazıcılarda vs.
n Tabanca tutamağı sayesinde sprey elde ergonomik durur ve 
   net dozajlama sağlar
n ürünle birlikte gönderilen uzatma borusuyla ulaşılması zor yerlerde bile
   kullanılabilir
n aşırı ısınmış parçaların soğutulması ve arıza araması için (yanma tehlikesine dikkat
   edin)

MD PTFE-Sprey
MD PTFE Sprey metal, kauçuk, plastik ve silikon yağı bazlı ve PTFE bileşenleri içe-
ren başka malzemeler için renksiz bir yağlama, kayganlaştırma ve ayırma maddesidir. 
Yağsızdır, su tutmaz ve yapışma önleyicidir.
MD PTFE spreyi özellikle de madeni yağların veya MoS2‘nin kir riski nedeniyle kul-
lanılamadığı durumlarda, örneğin elektroteknik ve elektromekanikte, plastik işlemesin-
de, tekstil endüstrisinde vb. kullanılabilir.
Sıcaklık dayanıklılığı -190°C ila +260°C
İşleme:
Kullanmadan önce kabı yaklaşık 1 dakika kuvvetlice çalkalayın. Yağlama noktasına 
püskürtün ve istediğiniz kadar bekledikten sonra istenen yağlama etkisinin mevcut 
olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse işlemi tekrarlayın.

MD Pas Sökücü Sprey
Mineral yağlar, izoparafin hidrokarbon karışımı ve korozyondan koruyucu inhibitörler 
bazlı bu MD pas sökücü sprey kendini kanıtlamış bir yağlayıcı ve kontak maddesidir. 
MD Pas Sökücü Sprey bakım, onarım, koruma ve üretimde sayısız problemi sorun 
yaşamadan ve hızlıca çözer. Çok iyi nüfuz etme özellikleri sayesinde bu Pas Sökücü 
Sprey en küçük boşluklara bile nüfuz eder.

n Vida, somun ve cıvata gibi sıkışmış bağlantıları çözer
n Korozyona karşı korur, kaygan yüzeyleri yağlar, gıcırtı ve çatırtıları ortadan kaldırır
n Ateşleme kontaklarından ve elektrikli hatlardan suyu uzak tutar
n Dağıtım kapaklarında teması sağlar
n Fren çubuklarını, her türlü zincirleri korur ve temizler

İşleme:
Kabı kuvvetlice çalkalayın ve işlem yapılacak alana tamamen kaplayacak şekilde uy-
gulayın. İşlem görmüş parçalar birkaç dakika sonra sökülebilir.

MD Sızıntı Tespit Spreyi
Basınçlı hava ve gaz tesislerindeki veya sıvı hatlarındaki sızıntıları tespit etmek için 
DVGW onaylı MD Sızıntı Tespit Spreyi.

n Köpük oluşturarak en küçük sızıntı noktalarını bile hemen gösterir
n Ulaşılması zor yerlerde çok iyi kullanım
n Yanıcı değildir, bu nedenle de özellikle gaz hatlarında veya gaz tüplerinde kullanılabilir

Uygulama alanları:
Toprak ve sıvı hatlarında, kalorifer tesisatındaki borularda, kazanlarda, lastiklerde, bat-
aryalarda, basınçlı hava frenlerinde, valflerde vs. sızıntı olup olmadığını kontrol etmek 
için uygundur.

Ürün numarası/PB (paket birimi) : 
MSP.TEF.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12

Ürün numarası/PB (paket birimi) : 
MSP.DL.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12

Ürün numarası/PB (paket birimi) : 
MSP.MOS.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12

Ürün numarası/PB (paket birimi) : 
MSP.LS.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12
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MD Beyaz Gres Spreyi
MD Beyaz Gres Spreyi beyaz lityum takviyeli yağlama maddeleri içeren, suyu itici, çok 
amaçlı bir grestir.

n Son derece yapışkan, yağ tabakası çatlamaz
n Her türlü metal, hareketli parçaları ve kaydırma yüzeylerini yağlar
n Teknik suni maddeler ve plastik için de kullanılır
n Hareket halindeki makinelerde kullanım için uygundur
n Metal içermeyen, kir tutmayan, uzun süreli koruma
n Tere, sıçrayan suya ve tuzlu suya dayanıklı
n Sıcaklık dayanıklılığı -40°C ile +140°C
n Korozyon önleyici

Uygulama alanları:
Tüm otomotiv sektöründe, her türlü bakım ve onarım işletmelerinde. MD Beyaz Gres 
Spreyi akü kutup gresi, ayırıcı madde ve koruyucu olarak uygundur.

MD Zincir ve Halat Bakım Spreyi
MD Zincir ve Halat Bakım Spreyi, yüksek kılcal etkiye ve uzun süreli yağlama özelliğine 
sahip, tamamen sentetik, şeffaf ve düşük viskoziteli bir zincir ve halat bakım spreyidir. 
Ayrıca, -15°C ile +250°C arasındaki bir soğuk ve ısı direnciyle zincirlere ve tel halatlara 
içeriden nüfuz eder.

n amamen sentetik, şeffaf ve düşük viskoziteli, yüksek kılcal etkiye sahip 
   zincir ve halat bakım spreyi
n İyi yapışır, hızlı hareket eden zincir ve halat konstrüksiyonları için uygun, damlama
   kaybı yok
n Nötr, agresif değil, antistatik ve gürültü azaltıcı
n Soğuk ve ısı dayanıklılığı -15°C ile +250°C
n Zincirlere ve tel halatlara içeriden de nüfuz eder
n Uzun süreli yağlama sağlar
n O-ring nötr, kir ve toz tutmaz 
 
Uygulama alanları:
Zincirler, tel konstrüksiyonlar, motorlu taşıtlar, motosikletler, mopetler, makinelerde vs. 
onarım için ve de endüstri ve el işçiliği sektöründe kullanılabilir

MD Soğuk Sprey
Endüstri ve üretim makinelerinin uzun süreli etki ile hızlı şekilde soğutulması için çok 
yönlü kullanım.

n Elektrik alanında termik aşırı yüklerin hızlı bulunması için vazgeçilmezdir
n Otomotiv el işçiliği endüstrisinde, örneğin aşırı ısınmış motor parçalarını soğutmak
   için değerli bir iş yardımı
n Metallerin kısa süreli büzülmesi için
n Su borularında kısa süreli buzlanma için
n Eşsiz bileşimi sayesinde anında -65°C‘ye soğutur
n Soğuk sprey iletken değildir ve malzemesi nötrdür

İşleme:
Soğuk spreyi yaklaşık 20 - 30 cm mesafeden bolca püskürtün! Gıda endüstrisinde 
kullanılmamalıdır!

Ürün numarası/PB (paket birimi) : 
MSP.WF.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12

Ürün numarası/PB (paket birimi) : 
MSP.KS.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12

Ürün numarası/PB (paket birimi) : 
MSP.KAE.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12
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MD Üniversal Delme ve Kesme Yağı Spreyi
Bu yüksek performanslı delme ve kesme yağı kombinasyonu tüm metal kesim işlemle-
rinde, özellikle de paslanmaz metaller, alüminyum, sert metaller vs. gibi işlenmesi zor 
malzemeler için kullanılabilir.

n Agresif katkı maddesi içermeyen soğutma sıvısı
n Yüksek yapışma mukavemeti aletin kullanım ömrünü uzatır
n Yüzey hasarlarına karşı korur
n Çok yüksek kesme hızları sağlar

Uygulama alanları:
Her türlü çelik ve demir içermeyen metalleri delmek, frezelemek ve kesmek için kul-
lanılabilir. Son derece etkili koruma sağlar ve tornacı keskileri, matkaplar, vida kılavuz-
lar, frezler ve testere bıçakları gibi aletlerin performansını artırır.

MD Alüminyum Sprey
%99,5‘lik mikro ince saf alüminyum plakalarından meydana gelen hafif metal alaşım 
kaplaması.

n +900°C‘ye kadar yüksek sıcaklık dayanıklılığı
n Hava koşullarına dayanıklı, film benzeri, katodik korozyon koruması
n Aşınmaya dayanıklı alüminyum kaplama, çizilmeye ve fırçalanmaya dayanıklı
n Çoğu asitlere ve alkalilere karşı dayanıklı, buhar huzmelerine dayanıklı
n Çabuk kurur ve olağanüstü pürüzsüz bir yüzey oluşturur
n Alüminyum pigmentasyonu ve ek plastik kaplama sayesinde 
  çift koruma
n Tüm metallere, seramiklere, ahşaplara, camlara ve fayanslara ve çoğu plastiklere 
   yapışır
n Elektrik iletken, işlenmesi kolay ve üzeri boyanabilir

MD Alüminyum Sprey kaynak, delme, eğeleme, kesme veya testereleme işlemlerin-
den kaynaklanan hasarlardan sonra yeni sıcak daldırma galvanizli yüzeylerdeki ha-
sarlı bölgelerin hızlı onarımı için idealdir. Sprey çevre dostu, nötr taşıyıcı maddelerle 
doludur.

Uygulama alanları:
Boru hatları, çelik ve makine mühendisliği, fırınlar, ısıtma, buhar ve yakma tesisleri, 
türbinler, klima ve havalandırma teknolojisi, egzoz sistemleri, kazan ve tank koruması 
vs. için bakım ve koruma işlemleri için uygundur.

MD Paslanmaz Çelik Sprey
Plastik kaplama ile birlikte son derece dirençli katodik korozyon koruması olarak kul-
lanılan ısıya dayanıklı paslanmaz çelik alaşımı.

n Krom, nikel ve manganez pigmentlerinin alaşımı
n Her türlü metal, ahşap, cam, taş vb. üzerine güvenle yapışır
n Agresif maddelere karşı mükemmel direnç
n Paslanmaz çelik kaplaması yüzeye aynı renkte metalik bir parlaklık katar
n „Paslanmaz çelik“ ile renk uyumu
n Kaplama hava koşullarına son derece dayanıklıdır ve aşınmaya ve darbelere karşı
   çok dirençlidir

Uygulama alanları:
Paslanmaz çelik parçaların aynı renkle işlenmesi ve başka parçaların paslanmaz çelik 
efektiyle kaplanması veya görsel olarak işlenmesi için (yüzey metalizasyonu). Boru 
hatları, makineler, silolar, türbinler vb. için uzun süreli koruma sağlar. Kaynak işlemi 
sonrasında yüzeyi onarmak için kullanılır. Punta kaynak boyası olarak uygundur.

Ürün numarası/PB (paket birimi) : 
MSP.SOE.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12

Ürün numarası/PB (paket birimi) : 
MSP.AS.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12

Ürün numarası/PB (paket birimi) : 
MSP.ES.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12
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MD Paslanmaz Çelik Bakım Spreyi
Tüm pürüzsüz paslanmaz çelik ve parlatılmış metal yüzeylerini temizler, bakımlarını 
yapar, korur, ve yoğun bir şekilde mühürler.

n Sıkıca yapışan, su ve kir tutmaz bakım tabakası oksitlenmeye ve çevre etkilerine
   karşı korur
n Antistatik etkisi vardır ve „parmak izlerine“ ve başka kirlere karşı etkili bir şekilde korur
n Boyalara zarar vermez
n Paslanmaz çeliğin parlaması gerektiği her yerde kullanılabilir!

Uygulama alanları:
Mutfaklarda, sıhhi tesislerde, asansörlerde, korkuluklarda, paslanmaz çelik yüzeylerde 
vb. temizlik ve bakım için. MD paslanmaz çelik bakım spreyi restoranlarda, otellerde, 
resmi dairelerde, hava alanlarında, araç parklarında, hastanelerde, ofis binalarında 
ve sanayide kullanılabilir. MD Paslanmaz Çelik Bakım Spreyi, gıda işleme ve sağlık 
hizmetleri alanlarında da uygundur.

MD Çok Amaçlı Köpüklü Temizleyici Sprey
Tüm pürüzsüz yüzeylerde ayna parlaklığı sağlar: Pencereler, aynalar, çiniler, otomobil 
iç mekanı, camlar, ekranlar, plastik yüzeyler vb.

n Güçlü ama buna rağmen hafif temizleyici
n Çok verimli olduğundan oldukça ekonomiktir
n İyi cilt uyumluluğu
n Gözeneksiz, çizgisiz ve lekesiz temizlik
n Her yüzeydeki gresi, yağı, nikotini ve parmak izlerini temizler
n Aktif köpük etkisiyle temizler

İşleme:
MD Çok Amaçlı Köpüklü Temizleyici Spreyi yaklaşık 20 - 30 cm mesafeden püskürtün 
ve emici bir pamuklu bezle veya kağıtla silin. İşte bu kadar! Sinek pisliği ya da daha 
inatçı kirlerde camlara biraz daha uzun süre etki etmesini bekleyin.

MD Anti-Seize Seramik Spreyi
Yüksek teknoloji özelliklerine sahip seramik bazlı yüksek performans yağı.

n -40°C ile +1400°C arasında sıcaklığa ve 
   220 N/mm²‘ye kadar basınca karşı son derece dayanıklıdır
n Özel seramik temel malzemeler bazlı yağlama ve ayırma maddeleri sayesinde 
   mükemmel yapışma ve yağlama özellikleri
n Yüksek yüklere maruz kalan yataklar ve kayma yüzeyleri için; yapışma ve
   sürtünmeden kaynaklanan soğuk kaynak önlenir 
   aşınma ve korozyon önlenir
n Özellikle gıda endüstrisinde flanşları, yassı contaları ve pompa gövdelerini contalar, 
   çünkü metal ve grafit içermez ve dolayısıyla da zehirli değildir
n Gazlara, asitlere, alkali çözeltilerine ve tuzlara karşı çok dayanıklı
n Elektrokimyasal korozyonu önler

Uygulama alanları:
Tüm hareketli ve yüksek yüklere maruz kalan bağlantılarda, montaj parçalarında, ya-
taklarda, kayma yüzeylerinde, somunlarda, vidalarda, flanşlarda ve cıvatalarda çok 
amaçlı kullanılabilir. Paslanmaz çelik alanında vida dişi açmak için de kullanılır. Pas-
lanmaz çelik ve hafif metal vida bağlantıları yapışmaz.

Ürün numarası/PB (paket birimi) : 
MSP.EP.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12

Ürün numarası/PB (paket birimi) : 
MSP.MSR.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12

Ürün numarası/PB (paket birimi) : 
MSP.AK.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12
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MD Kaynak Ayırma Spreyi
Gaz memelerinde ve iş parçası yüzeylerinde kaynak sıçramalarının ve kaynak bon-
cuklarının yapışmasına ve yanmasına karşı en iyi koruma.

n Silikon ve asit içermez
n %95 oranında saf etken madde içerir
n Elektronik kaynakta ve inert gaz kaynağında kullanılabilir
n Plastik kalıp ayırıcı olarak da uygun

Uygulama alanları:
Tüm kaynak yapılabilir malzemeler (örneğin çelik, paslanmaz çelik ve alüminyum) için 
uygundur. İşlem görmüş yüzeyler basit bir ek işlemle boyanabilir veya metalleştirilebilir.

MD Çok Fonksiyonlu Yağ Spreyi
MD Çok Fonksiyonlu Yağ Spreyi metal parçaların yağlanması ve bakımı için düşük 
viskoziteli bir yağ spreyidir. Otomotiv sektöründe, makine mühendisliği, çilingir atölye-
lerinde, hobi ve ev işlerinde kullanılır. MD Çok Fonksiyonlu Yağ Spreyi vida dişlerine 
nüfuz eder ve menteşeleri, makaraları, yayları, muslukları, pencere ve kapı kollarını, 
döner ofis sandalyelerini vs. yağlar

n Nemi giderir
n Suyu metal yüzeylerden, örneğin elektrik temas noktalarından, araç ateşleme 
   tertibatından, aletlerden, motosikletlerden ve dış panel motorlarından uzaklaştırır
n Temizler ve korur
n Boya kalemi lekelerini, gresi, katranı, kauçuk ve yapışkan artıklarını çözer
n Bisikletlerde, bebek arabalarında, krom parçalarda, motosikletlerde, dış panel
   motorlarında ve aletlerde pas ve korozyona karşı koruyucu bir tabaka oluşturur
n Paslanmış parçaları gevşetir
n Derinlemesine nüfuz eder ve paslanmış, korozyona uğramış ve yapışmış somunları,
   vidaları, şalterleri, kabloları ve diğer bağlantıları gevşetir
n Sıkışmış mekanik aksamı gevşetir
n Sıkışmış kapı kilitlerini, menteşeleri, fermuarları, dikiş makinelerini, şalterleri,
   kavramaları ve kabloları çözer ve yağlar

İşleme:
Kullanmadan önce kutuyu çalkalayın. İşlem görecek yüzeyi temizleyin ve ardından 
malzemeyi tam yerine ve az miktarda sürün.

MD Püskürtme Yapıştırıcı Spreyi
MD Püskürtme Yapıştırıcı Spreyi otomotiv, el işçiliği, model yapımı, hobi ve evdeki 
küçük yapıştırma sorunlarını çözer. Sprey yapıştırıcı kağıt, karton, halı, ahşap, mantar, 
deri, tekstil, kauçuk, köpük kauçuk ve plastiği kalıcı ve güvenilir bir şekilde yapıştırır.

n Kullanımı temiz, hızlı ve kolay
n Yüksek hızlı yapışma gücü ve çok yönlü uygulamalar
n Ayarlanabilir püskürtme kafası sayesinde ekonomik ve hassas noktasal olarak 
   püskürtülür
n Isı direnci: Yüklenme varsa: +80°C
                    Yüklenme yoksa: +100°C

İşleme:
Kutuyu iyice çalkalayın. Yüzeyler yağsız, kuru ve temiz olmalıdır. Emici yüzeylerde 
bir tarafa sürün ve yapıştırılacak parçaları hemen kuvvetlice üzerine bastırın. Emici 
olmayan yüzeylerde her iki tarafa püskürtün, 15 dakika (20°C) bekleyin ve sonra birbi-
rine yapıştırın. Püskürtme mesafesi 20 - 25 cm. Kullandıktan sonra kutuyu ters çevirin 
ve memeden artık yapıştırıcı çıkmayana kadar püskürtmeye devam edin.

Ürün numarası/PB (paket birimi) : 
MSP.ST.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12

Ürün numarası/PB (paket birimi) : 
MSP.MF.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12

Ürün numarası/PB (paket birimi) : 
MSP.SK.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12
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ÇALIŞMA ARAÇLARI | DOZAJ TABANCALARI

n Tek işlemde optimum karıştırma ve malzeme uygulaması n Hızlı kartuş değişimi mümkündür
n Net dozaj sayesinde düşük malzeme kaybı n Hızlı uygulama süreleri 
n Kolay kullanım sayesinde tam kontrollü uygulama n Dozaj tabancaları ele tam oturur

50 g‘lık çift kartuş için dozaj tabancası
Karışım oranı 1:1, 2:1, 4:1, 10:1.

ürün no MZ.DP.3 PB 1

380 g‘lık çift kartuş için dozaj tabancası
Karışım oranı 10:1

ürün no: MZ.DP.380 PB 1

50 g‘lık çift kartuş için dozaj tabancası
Karışım oranı 1:1, 2:1

ürün no: MZ.DP.50 PB 1

300 g‘lık çift kartuş için dozaj tabancası
Karışım oranı 1:1

ürün no: MZ.DP.300 PB 1

50 g‘lık çift kartuş için dozaj tabancası
Karışım oranı 10:1

ürün no MZ.DP.2 PB 1

400 g çift kartuş için havalı tabanca
Karışım oranı 1:1

ürün no: MZ.DP.400-DL PB 1

50 g‘lık çift kartuş için dozaj tabancası
Karışım oranı 1:1

ürün no: MZ.DP.1 PB 1

400 g çift kartuş için lüks tabanca
Karışım oranı 1:1

ürün no: MZ.DP.400D

400 g çift kartuş için ECO tabanca
Karışım oranı 1:1

ürün no: MZ.DP.400
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ÇALIŞMA ARAÇLARI | KARIŞTIRMA BAŞLIKLARI

Marston-Domsel geniş bir karıştırma başlığı ve kılcal meme yelpazesiyle kaynak pastalarında çeşitli kalınlık imkanları sunmakt-
adır. Marston-Domsel‘in dozaj sistemleri ile her malzeme uygulamasını kontrol altında tutarsınız.

Karıştırma başlıkları
Karıştırma başlıkları CA-STAR 4:1    
ürün no MMT.STAR  4:1  10 Stk. im PE poşet

Karıştırma başlıkları CA-STAR 4:1    
ürün no MMT.STAR.50  4:1  10 Stk. im PE poşet

Mini karıştırıcı 1:1
ürün no MMT.MINI  1:1  10 Stk. im PE poşet

Standart başlıklı karıştırıcı 1:1
ürün no MMT.M10-N  1:1  10 Stk. im PE poşet

Başlıklı karıştırıcı 10:1
ürün no MMT.S10:1  10:1  10 Stk. im PE poşet

Quadro karıştırıcı için 400 g Kartuş 1:1
ürün no MMT.S400 1:1 10 Stk. im PE poşet

Quadro karıştırıcı için 380 g Kartuş 10:1
ürün no MMT.S380 10:1 10 Stk. im PE poşet

Yuvarlak karıştırıcı için 400 g Kartuş 1:1             
ürün no MMT.S480 1:1 10 Stk. im PE poşet

Çok hassas dozajlama için MD GLUE 
başlıkları.

Kılcal meme ürün no. MKD.10
İnce damlalık ucu ürün no. MFS.10

Karıştırıcı                                                                  
ürün no MMT.S400 1:1 10 Stk. im PE poşet

2K MS Polymer Karıştırıcı 1:1                               
ürün no MMT.MS 1:1 10 Stk. im PE poşet

Çok amaçlı karıştırıcı                                               
ürün no MMT.UNI 1:1 10 Stk. im PE poşet
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AMBALAJLAR

Marston-Domsel çeşitli yapıştırıcılar için geniş bir ambalaj yelpazesi sunar. Şişeler, tüpler, pompalı dozajlayıcılar veya yeni dozaj 
çubukları: Her dozaj türü için doğru ambalaja sahibiz. Aynı şekilde farklı kap ebatlarındaki 2K yapıştırıcılar, kartuşlar, çift kartuşlar 
ve çift püskürtücüler için ambalaj programımız da çok çeşitlidir.

MD GLUE için doldurma seçenekleri

20 g ve 50 g‘lık MD GLUE şişeleri 
için renkli kapaklar.

Ayaklı 25 g dozaj çubuğu
Xtreme 1, 2, 3 için dozaj çubuğu 
12 g tüm MD GLUE‘lar için kullanılır.

1 Kartuş 5 g | 2 Fırçalı şişe 10 g | 3 Şişe 5 g, yuvarlak | 4 Şişe gelb 5 g, yuvarlak | 5 Şişe 10 g, yuvarlak | 6 Şişe, sarı 20 g, yuvarlak | 
7 Şişe 20 g, yuvarlak | 8 Şişe 50 g, yuvarlak | 9 Şişe 500 g, yuvarlak

         1                   2                       3         4           5              6              7                8                              9                                       

10 Şişe 20 g | 11 Şişe 20 g, oval | 12 Dozajlama şişesi 20 g | 13 Şişe  50 g | 14 Şişe 10 g, oval | 15 Şişe 20 g, oval |  16 Şişe 50 g, oval | 
17 Şişe 100 g, oval

           10                 11                                  12                                      13                        14         15               16                      17  
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AMBALAJLAR

MD Anaerobik için doldurma seçenekleri

1 Şişe 2 g | 2 Şişe 10 g |3 Şişe 10 g | 4 Şişe 10 g | 5 Şişe 24 g | 6 Şişe 50 g | 7 Şişe 250 g

8  akordiyon şişe 50 g                                                 9  Şişe 50 g                                                                   10  Şişe 250 g

   1          2            3               4                                5                                               6                                                        7             

Tüp 50 g, 100 g 250 g10 g anaerobik şişeler için renkli 
kapaklar

pompalı dozay-
layıcı 15 g, 50 g

Anaerobik şişeler için 
yeni kilit
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                      Çift püskürtücü 1:1, 25 g           Çift kartuş 1:1 50 g           Çift kartuş               Çift kartuş                        Çift kartuş 
                                                                                                                 10:1 50 g                 1:1 200 g                          1:1 400 g 

Çift kartuş 10:1 490 g                              Çift kartuş 10:1  380 g         Peeler-Kartuş 1:1 300 g                         Otomatik-Kartuş 200 g   

Sadece özel markalı müşterilere 
özel 100 g‘lık sıkıştırılmış kutu 

Anearoblar için 12 g‘lık 
pratik dozaj çubuğu

AMBALAJLAR

MD 2K yapıştırıcılar için doldurma seçenekleri

Bu katalogda verilen bilgiler bilgimiz dahilinde derlenmiştir ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bunlardan dolayı herhangi bir talepte bulunulamaz. 
Kullanmadan önce kapsamlı deneyler yapılmalıdır; bu katalog bu deneylere esas teşkil eder. Maddi varlıkların ve kişilerin korunmasına yönelik 
önlem alma sorumluluğu kullanıcıya aittir. İstek üzerine tüm ürünlerin talep edilen standarda uygun güvenlik veri sayfaları temin edilebilir.
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Membranlı manşonlu radyal mil contaları

Mikroteknik alanında uzmanız ve Ø 1,4 mm‘ye kadar mil çaplarını sorunsuz bir şekilde yalıtabiliriz!

Membranlı manşonlu radyal mil contalarının özel bir üreticisi olarak, birinci sınıf özelliklere sahip en yüksek kalitede bir Domsel 
ürünü sunuyoruz. Domsel‘in radyal mil contaları birçok ülkede önde gelen cihaz, makine ve motor üreticilerinde, özellikle de zor 
ve olağan dışı contalamalar için sürekli kullanılır. 

Bu Domsel radyal mil contaları için aşağıdaki malzemeleri kullanıyoruz: 
NBR   Nitril bütadien elastomeri
EPDM   Etilen propilen dien polimer
MQ   Silikon elastomer
FPM   Floro elastomer

Domsel radyal mil contaları aşağıdakileri garanti eder: 
Yüksek çevre hızları    32 m/sn‘ye kadar. 
İzin verilen merkez sapmaları   0,4 mm‘ye kadar. 
İzin verilen konsantriklik sapmaları   0,3 mm‘ye kadar
Sıcaklık aralığı    -60°C ile +200°C
Basınç kullanımı    10 bara kadar

Düşük sürtünme etkisi!
Neredeyse hiç iz oluşmaz! Domsel radyal mil contası montaja hazır ve bakım gerektirmeyen bir contalama elemanı olarak gönde-
rilir. Conta halkamıza anormal bir yük binme ihtimali varsa sipariş verirken bu özel yüklenme verilerini mutlaka bize bildirmelisiniz.

Domsel-Dichtringe
n Im Seel 21
n 52372 Kreuzau
n Tel.: 02422 / 5009 -3
n Fax: 02422 / 5009 -40

Marston-Domsel‘in ikinci tesisi
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Marston-Domsel GmbH

Contalama, yapıştırma, emniyete alma 
ve sabitleme teknolojisi konusundaki 
partneriniz

ÖZEVREN RULMAN TIC. SAN. LTD. STI

Orhanli Mah. Katip Celebi cad No: 13
Orhanli TUZLA/ISTANBUL TURKEY  ZIP CODE: 34956

Phone: +90-216 394 45 45 
Fax: +90-216 394 48 24
E-mail: derya.demir@ozevren.com
Skype: grupderya
Web: www.ozevren.com

1982


