
PEREFLEX MS
YÜKSEK PERFORMANSLI, TAM ELAST İK DERZ MACUNU

GENEL UYGULAMA 
Pereflex MS yüksek performansa sahip tek Uygulamadan önce, derz kuru ve temiz 
komponentli MS-Polymer® (KANEKA) bazlı olmalı, kenarları tel fırça, spiral veya
mastiktir. kumlama ile temizlenmelidir. Derz boşluğuna
Çok hızlı tutunma ve yüksek yapışma değerlerine hava tutulması tavsiye edilir böylece
sahiptir. Tam elastiktir, uygulaması çok kolaydır. derzde toz kalmamış olması temin edilir.

Derz dibi özel polietilen fitil ile beslenir.
KULLANMA ALANI Böylece macunun dibe yapışmaması veya 
Su geçirmemesi istenilen düşey derzlerde, yüksek gereğinden fazla kullanılması önlenmiş olur.
yapılarda, tüm iç ve dış dilatasyon derzlerinin Derz faktörüne dikkat ediniz.
yalıtımında. Pereflex MS neme duyarlıdır. 
Ahşap, metal ve beton derzlerinde. Açılan kutu 1 saat içinde kullanılmalıdır.
Cephe ve metal giydirme sistemlerinde. Pereflex MS tek komponentli olduğundan kapağı
Her türlü prefabrik birleşim detaylarında. açılıp koruyucu folyo çıkarılır.
Su arıtma tesisleri, otomotiv, gemi ve uçak Karıştırma işlemi yapılmadan özel diski yardımı
sanayiinde. ile uygulama tabancasına çekilir ve derze uygulanır.
Mutfak veya hijyenik alanlarda. Spatula yardımı ile uygulama yapılabilir.

Derz yanlarının kirlenmemesi için derzin iki yanı
ÖZELLİKLERİ bantlanabilir.
Her türlü yüzeye çok yüksek yapışma kabiliyeti. İşin bitiminde bütün takımlar mazot veya tiner
Beton, taş, tuğla, mermer, ahşap, metal, sert PVC yardımı ile temizlenir. Hava ısısının 5º C altında 
ve polikarbonata çok iyi tutunur. olması halinde uygulanmaz.
Tam esnek ve yüksek performanslıdır.
Hava kabarcıkları oluşturmaz, düşük ısılarda AMBALAJ 
uygulanabilir. 1 kg. teneke kutu
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uygulanabilir. 1 kg. teneke kutu
Rengi solmaz, hava koşullarına, UV'ye son derece 600 cc. sosis
dayanıklıdır.
Üzeri su bazlı boyalarla boyanabilir.
İzosiyanat, solvent, bitüm, silikon içermez.
Çevre dostudur.

RAF ÖMRÜ
Baz : MS-Polimer Folyo korumalı açılmamış kutularda, kuru ve
Renk : Beyaz-Gri-RAL serin ortamda 6 ay.
Form : Kıvamlı Macun 
Yoğunluk : 1,50 kg/lt
Kabuk oluşumu : 2-3 saat
Kürlenme hızı : 24 saat
Shore A Sertliği : 25-40
Isı dayanımı : - 40°C ~ + 90 °C
Max. Hareket : %20
Uygulama Isısı : +5° ila + 40°C
Elastikiyet modülü 
(%100)

: %75 N/mm²

Gerilme mukavemeti : 2.00 N/mm²
Kopma noktasında 
uzama

: %600

DERZ FAKTÖRÜ ve YAKLAŞIK SARFİYAT
DERZ GENİŞLİĞİ (cm) DERZ DERİNLİĞİ (cm) YAKLAŞIK SARFİYAT (KG)

0,5 - 1 0,5 - 1 0,040 - 0,150
1-2 1-1 0,150 - 0,300

2,5 - 5 1,25 - 2,50 0,450 - 1,800


