
A Merbenit HM21 egy rugalmas, MS-Hibrid polimer bázisú — különbözô 
felhasználási területekre ajánlott — egykomponensû ragasztó-tömítôanyag. 
Kikeményedése nedvesség hatására történik, kiváló tapadóképesség és állékony-
ság jellemzi.
A Merbenit HM21 hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, mint a Merbenit HS60, 
de egy kicsit lágyabb és rugalmasabb a kikötés után. 

Termékismertetô | Merbenit HM21
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A termék jellemzôi:

o Egykomponensû
o Egyszerûen felhasználható
o Oldószer-, izocianát- és szilikonmentes
o  Rendkívül jó a tapadása különbözô felü-

leteken, primer nélkül is
o Nedves felületeken is alkalmazható
o Szinte szagtalan
o Festhetô (nedves a nedvesre eljárással is)
o Por- és „thermo”- lakkozás esetén, rövid 

idôn keresztül +200 ºC fokig hôálló
o Állékony (tixotróp) 40 mm hézagszéles-

ségig
o Korrigálható
o Repedések- és hézagok áthidalására is 

alkalmas
o Csiszolható és lakkozható
o Rugalmasságát hosszútávon megtartja 

-40 ºC és +90 ºC között
o Nagy mechanikai szilárdságú
o Nagyon jó a tömítôképessége
o Rendkívül idôjárásálló, idôtálló
o Nagy az ellenállóképessége vízzel, sós 

vízzel, alifás oldószerekkel, olajokkal, 
zsírokkal, híg szervetlen savakkal és 
lúgokkal szemben

o A felületeket nem korrodálja, természe-
tes kôzeteken nem okoz elszínezôdést, 
foltosodást

o Véd a korrózióval szemben
o Rázkódás- és rezgésálló  

(a rezgést elnyeli)

Felhasználás:

o A Merbenit HM21 felhasználható köz-
vetlenül a kartusból/ hurkából (kézi- vagy 
sûrített levegôs kinyomópisztollyal) kör- 
vagy háromszög- keresztmetszetû csíkok-
ban. Ha legalább az egyik anyag légáteresztô, 
a Merbenit HM21 spatulyával is felvihetô a 
felületre. 

Felhasználási lehetôségek:

o Táblák, lécek, profilok, merevítések, tartószer-
kezetek, vasalatok, lapok, lemezek, dobozok, 
kabinok, burkolatok, szendvics-panelek, tar-
tályok, felépítmények, konténerek, ablakpár-
kányok, könyöklôk, szegélyburkolók, élvédôk, 
védôfóliák és textíliák rugalmas ragasztása.

Alkalmazási területek: Fémipar, gépipar, ké-
szülék- és berendezésgyártás, felépítmény- 
és konténergyártás, elektromos és mûa-
nyag szerkezet gyártás, karosszéria-munkák, 
autó- és jármûipar, vagon és tartálygyártás.

Alkalmas anyagok:

o Acél, rozsdamentes-acél, alumínium, elo-
xált-alumínium, bronz, réz (figyelembe véve 
a napsugárzás általi magas hômérsékletet), 
üveg, akril-üveg, kerámia, kô, beton, ABS, 
PBT, kemény és puha PVC, PPE, PA6.6-30, 
EPDM, GFK, fa, porfestett-, lakkozott-, galva-
nizált-, krómozott-, zománcozott felületek. 
Olyan anyagoknál, amelyek törésre, repedés-
re hajlamosak, elôzetes vizsgálat ajánlott.
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Adataink labor- és alkalmazási tapasztalatokon alapulnak. Ezen információkból semmilyen garancia vagy jogi kötelezettség nem származtatható.  
A körülmények, a felhasznált anyagok különbözôsége miatt felhasználás elôtt próbák elvégzése minden esetben szükséges.

Mûszaki adatok | Merbenit HM21
o Hosszútávon is rugalmas, nedvességre keményedô,  egykomponensû, MS hibrid polimer bázisú ragasztó- és tömítôanyag.

MÛSZAKI ADATOK:
Termék név Merbenit HM21
Színek fehér, szürke, fekete
Feldolgozási hômérséklet +5 °C és +40 °C között
Térfogat változás DIN 52451 kb. 5 %
Állag állékony (tixotróp)
Sûrûség 23 °C 1,52 +/- 0.03 g/cm3

Kikeményedés (24 óra, 23 °C, 50% páratartalom) kb. 3 mm
Bôrösödési idô (23 °C, 50 % páratartalom) kb. 20 – 40 perc
Hôállóság, kikeményedés után -40 °C és +90 °C között, rövid ideig +200 °C-ig
Shore-A keménység 50 +/- 3
Húzófeszültség 100%-os nyúlásnál, DIN 53504 S2, 
(7 napos tárolásnál +23 °C-on, 50 % páratartalomnál) kb. 0,9 – 1,0 N/mm2

Húzó szilárdság DIN 53504 S2, 
(7 napos tárolásnál +23 °C-on, 50 % páratartalomnál) kb. 2,0 N/mm2

Szakadási  nyúlás DIN 53504 > 400 %

VEGYSZERÁLLÓSÁG
o  Jó: víz, alifás oldószerek, olajok, zsírok, higított szervet-

len savak, lúgok ellen
o  Megfelelô: észterek, ketonok, aromás vegyületek ellen
o  Nem ellenálló: koncentrált savak, klórozott szénhidrogé-

nek ellen
o  Teljesen idôjárásálló, UV-álló

ALAPOZÁS
o Számos tiszta felületen jó tapadás érhetô el, alapozó 
nélkül is. Minden esetben ellenôrizni kell, hogy a kikötött 
polimert és a ragasztott anyagokat éri-e majd extrém 
nedvességi-, illetve környezeti-  behatás. Ilyen esetben és 
porózus, illetve nehezen ragasztható felületeknél, mindig 
ajánlott a megfelelô alapozó használata.

FELÜLET TISZTÍTÁS
o A felületeknek mindig tisztának, por-, olaj- és zsírmen-
tesnek kell lenniük. Acetonnal és izopropanollal jó eredmény 
érhetô el.

RAGASZTÁSI FUGA
o Az optimális fuga mérete 1 és 6 mm közötti, a ragasz-
tandó felülettôl, az anyagtágulástól, feszültségtôl és a 
mechanikai terheléstôl függôen.

PORLAKKOZÁSI ÉS FESTÉSI FOLYAMATOK
o A Merbenit HM21 kikeményedés után rövid ideig magas 
hômérsékletnek is kitehetô. A 200°C-on végzett 10 perces 
vagy 180°C-on végzett 30 perces teszt eredménye nem 
mutatott elváltozást a polimeren. A nedves a nedvesre lak-
kozási  tesztek során, a vizes akril lakkok jó tapadást mutat-
tak és szép felületet eredményeztek. Elôzetes teszt mindkét 
folyamat esetében ajánlott.

TISZTÍTÁS
o A még ki nem keményedett ragasztó kreppapírral és 
izopropanollal, a kikeményedett anyag mechanikus módon 
távolítható el.

A TÖMÍTÔANYAG ELSIMÍTÁSA
o Amennyiben a felület eldolgozása szükséges,  Merbenit 
Hybrid MS Fugenglättmittel használata ajánlott.

TÁROLÁS
o Eredeti gyári csomagolásban, száraz, hûvös helyen, 
fénytôl védve 12 hónapig tárolható.

CSOMAGOLÁS
o 290 ml-es kartus, 600 ml-es hurka, 20 literes kanna, 180 
literes hordó

ADAGOLÁS
o Teljesen automatikus adagolás lehetséges.

MUNKA- ÉS KÖRNYEZETI BIZTONSÁG
o Nem veszélyes áru, nem jelölésköteles. A munka-, kör-
nyezeti-, és hulladékkezelési elôírások megtalálhatóak a 
biztonsági adatlapon.
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