
 
 
 
 
 
 
 

  TEKNISK DATA BLAD 

 

DEKASYL MS-5 

 
PRODUKT 

Dekasyl MS-5 er et MS Polymer klebemiddel med en høy styrke og viskositet. På grunn av sin høye 
styrke kan “klamping” ofte bli redusert eller er ikke nødvendig lenger. Dekasyl MS-5 kan også brukes 
som fugemasse. 

 
BRUKSOMRÅDER 

 Liming og tetting i f.eks campingvogn- og camper konstruksjon. 
 Liming av vinduer og tak på busser, campingvogner og bobiler. 
 Liming av profiler av aluminium eller polyester med tilhengere. 
 Liming av polyester deler på metall rammer. 
 Liming av gulv systemer. 

 

 
FORDELER 

 Løsemiddel-, isocyanate- og PVC fri. 
 Veldig god UV-motstand og aldring egenskaper. 
 Rask herding. 
 Generelt god vedheft på de fleste underlag uten bruk av en grunning. 
 Permanent elastisk i temperatur fra –40 ° C til 120 ° C. 
 Nøytral, luktfri og rask herding. 
 Overmalbar med de fleste typer industri maling og lakk-systemer, både alkyd harpiks og 
 løsemiddel basert 
 (Grunnet store variasjoner i malingtyper anbefales en maling kompatibilitet test !). 
 Overmalbar etter skinn dannelse (våt på våt), dette vil generelt ikke påvirke herde 

hastigheten. 
  
 
VEDHEFT 
Dekasyl MS-5 fester seg godt uten primer på ren og tørr, støv- og fett fri underlag av aluminium, 
stål, galvanisert stål, sink, kobber, messing, pulver lakkert metall, lakkert metallflater, glass, PVC, 
polyester (GRP), malt og lakkert tre, etc. Ingen vedheft på ubehandlet polyetylen, polypropylen og 
teflon. Der det er høye krav til vedheft eller når store termiske eller fysisk belastninger, og spesielt 
våte forhold, anbefales bruk av Dekavator . Dekavator er et såkalt 2 i 1 produkt (rengjøring og 
aktivering) og avfetter og forbereder overflaten av underlaget i ett trinn. Se teknisk informasjon 
datablad for mer informasjon om Dekavator . For bruk på andre underlag kontakt Dekalin for 
informasjon. 
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BRUK 
Dekasyl MS-5 kan påføres med en hånd- eller luft trykket pistol ved temperaturer mellom + 5 ° C og 
35 ° C.  
Fuger etc bør bearbeides innen 10 minutter (ved  20°C/50%R.H.) med en spatel gjerne fuktet med 
mildt såpevann.  
Unngå såpevann mellom vegg og tetningsmiddel, fordi dette vil føre til tap av heft. 
Ved lim applikasjoner skal substrater monteres innen 15 minutter (på 20°C/50%R.H.) etter påføring 
av Dekasyl MS-5. Høyere temperatur, kortere åpen tid ! Generellt anbefales en fuge tykkelse på 
minimum 2 mm ved liming av identiske materialer (like stiffenesses).  Jo større forskjellen i termisk 
ekspansjon er, jo tykkere bør limfugen være. For nærmere informasjon kontakt Dekalin. 
Ved en temperatur på 20° C og en relativ luftfuktighet på 50% kan Dekasyl MS-5 overmales med de 
fleste industri malinger allerede 10 minutter etter påføring. Beste vedheft oppnås vanligvis ved 
maling innen fire timer etter påføringt Dekasyl MS-5. 
 
TEKNISKE DATA   Dekasyl MS-5 
Basic material : MS Polymer 
Curing method: moisture  
Specific gravity : ca. 1.4 g/ml 
Skin forming time (20°C/50% R.H.) : ca. 12 min. 
Open time (20°C/50%R.H.): < 15 min. 

Curing speed after 24 hrs (20°C/50%R.H.): ca. 4 mm 
Shore A hardness (DIN 53505): ca. 55 
Volume change (DIN 52451): < 3% 
Green strength (Physica Rheometer MC100): ca. 700 Pa  
(max. load which can be applied per m² uncured adhesive without sagging) 
Tensile stress (100%)  (DIN 53504/ISO 37): ca. 1.7 MPa  
Tensile stress at break (DIN 53504/ISO 37): ca. 2.8 MPa  
Elongation at break       (DIN 53504/ISO 37): ca. 210% 
Shear stress (DIN 53283/ASTM D1002): ca. 2.5 MPa 
(Alu-Alu; adh. thickness 2mm, test speed 50 mm/min.) 
Tear propagation (DIN 53515/ISO 34): ca. 14 N/mm 
(Type C, test speed 500 mm/min.) 
E-Modulus(10%) (DIN 53504/ISO 37): na 
Solvent percentage: 0% 
Isocyanate percentage: 0%  
Temperature resistance: - 40°C till +120°C 
Temperature resistance (max. 20 minutes): +180°C  
Application temperature: +5°C till +35°C  
UV- and weather resistance: excellent 
Colours (standard) : white, black 
Packaging: 290 ml cartridges, 600 ml bags, other packaging on request. 

 

LAGRING 
Dekasyl MS-5 lagres tørt ved temperatur +5 til +30°C inntil 12 mnd i uåpnet forpakning. (Patroner 18 
mnd). 
 

SIKKERHETS MERKING 
Se nyeste MSDS data blad... 
 
TRANSPORT MERKING 
Se nyeste MSDS data blad.. 
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