
 

 

 
Fisa tehnica  4.42M 
 

MAMUT GLUE High Tack 
 

Descriere: Mamut Glue High Tack este un adeziv puternic monocomponent, de inalta 
calitate, bazat pe polimeri MS. De aceea nu este necesar, în general, ajutorul 
ansamblului adeziv. Acest produs este inodor, neutru, nu conţine silicon şi 
izocianaţi. După aplicare, Mamut Glue High Tack polimerizează în contact cu 
umiditatea atmosferică, rezultand o aderenta foarte puternica si formând o 
etanşare cauciucată durabilă. Densitatea ridicata ii asigura o aderenţă 
puternica imediat dupa aplicare, fiind destinat pentru 1001 aplicatii, la interior 
si exterior, in constructii, industrie, auto si utilizari casnice. După întărire se 
realizează o aderenta durabilă, flexibilă (± 25%) şi rezistentă (cca. 22 
kg/cm2).  

 
Aplicaţii: 

1. Lipirea panourilor, brâurilor de acostare la ambarcaţiuni, pervazurilor ferestrelor, 
benzilor, pragurilor, oglinzilor şi plăcilor izolante. 

2. La lucrările de caroserii şi la îmbinarea metalelor. 
Datorită densităţii mari, Mamut Glue High Tack, este recomandată utilizarea unui pistol 
manual cu mecanism rezistent. În general, Mamut Glue High Tack poate fi utilizat, de 
asemenea, şi fără amorsă, pentru etanşarea elementelor din: sticlă, suprafeţe lucioase, metal 
emailat, panouri din răşini epoxidice şi poliester, polistiren, PVC dur, oţel inoxidabil, aluminiu 
anodizat şi lemn finisat. Pentru suprafeţele poroase, cum ar fi betonul, se recomandă 
utilizarea unei amorse. 
 
Limitari  
Nu este recomandat pentru aplicarea pe PE, PP, Teflon şi suprafeţe bituminoase, pentru 
aplicarea subacvatică şi pentru rosturile de dilatare. Nu se va vopsi cu vopsea pe bază de 
răşini alchidice. Îngălbenirea se poate produce în zonele întunecate. Mamut Glue High Tack 
nu poate fi aplicat printr-o duză cu orificiu mic. 
 
Pregătirea suprafeţei şi finisare 
Suprafeţele trebuie să fie curate, uscate şi întregi. Dacă este cazul, folosiţi amorsă. Sunt 
recomandate testele de aderenţă realizate anterior aplicaţiei. Finisaţi cu Zwaluw Finisher. Se 
aplică în şnururi aflate la 20 cm distanţă unul faţă de celălalt. Se aplică la temperaturi între 
+5°C şi +40°C. Prinde crusta in 10-15 min de la aplicare. Timp de întărire : 24 ore pentru şnur 
de 2-3 mm., la temperatura de 23°C şi 55% umiditate relativă. După întărire se poate vopsi cu 
vopsele acrilice si este rezistent la apă dulce şi sărată, UV şi la temperaturi cuprinse între -
40°C şi +90°C. Utilizarea unei benzi dublu adezive, groasă de 3 mm, este recomandată 
pentru susţinerea plăcii/panoului în primele 24 de ore şi pentru a asigura adezivului o grosime 
corectă. 



 

 

 
 
Culori: Alb şi alte culori la cerere. 
 
Ambalare: cartuşe de 290 ml. 
 
Masuri de siguranţă. Siguranţă generală Consultati fişa de securitate 
  
Caracteristici tehnice: 
Bază   Polimer MS 
Temperatură de aplicare  0C +5 / +40 
Rată de aplicare 3 mm/6,3 bar g/min 10 
Rata de curgere ISO 7390 mm <2 
Densitate  g/ml 1,57 
Timp de formare crustă 230C/55% RF min 10 - 15 
Întărire după 24 de ore 230C/55% RF mm 2 - 3 
Rezistenţă la îngheţ până la -150C în timpul transportului Da 
Valabilitate între +5°C şi +25°C   9 luni 
Capacitate de preluare a mişcărilor rostului % ± 25 
Rezistenţa la temperatură după întărire 0C -40 / +100 
    
Proprietăţi mecanice film 2 mm    
Duritate Shore A DIN 53505  60 
Modul elasticitate 100% DIN 53504 Mpa (N/mm2) 1,4 
Rezistenţă la tensionare DIN 53504 Mpa (N/mm2) 2,2 
Alungire la rupere DIN 53504 % 350 
 
Garanţie şi răspundere:  
 

Producatorul garanteaza ca produsul respecta specificatiile tehnice, pe durata 
perioadei de valabilitate si in conditiile de utilizare, manipulare, transport si depozitare 
stipulate in fisele tehnice si de siguranta. Toate informatiile oferite sunt rezultatul testelor 
efectuate si al experientei producatorului si au un caracter general. Cu toate acestea, ele nu 
implica nici o raspundere. Este responsabilitatea utilizatorului sa verifice prin realizarea 
propriilor teste, daca produsul este potrivit pentru aplicatia dorita. Producatorul nu va putea fi 
facut raspunzator in nici un caz pentru daune accidentale sau consecinte datorate utilizarii 
produsului.  
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