
 

 

 
 

 

T E H N I Č N I   P O D A T K I   
 

 

GOMASTIT MS30  
Tesnilno-lepilna  masa na bazi MS polimerov 

 

 

1. OPIS 

 
Gomastit MS30 je visoko kvalitetna, hitro sušeča, trajno elastična 1–komponentna tesnilno-lepilna  masa na osnovi 

MS-polimera – v  primerjavi z drugimi masami  (PU, silikoni), ne vsebuje toksičnih primesi, kar jih uvršča med okolju 

in človeku prijazne izdelke. Zahvaljujoč temu je spekter  uporabe mas na bazi MS polimerov še veliko širši.  

Namen: za trajno elastično lepljenje in tesnjenje proti vlagi in vodi; za srednje velike obremenitve; dušenje zvoka, 

vibracij, udarne sile; zunanje in notranje aplikacije.  

Izrecno namenjen za tesnjenje oken in vrat- ustreznost po testu DIN 18545 D. 

 

Ne vsebuje silikona, primeren za uporabo na lakirnih linijah. 

Lahko se nanaša tudi na mokro površino (pomebno za gradbeni sektor) 

 

2. LASTNOSTI 

 

-  eno -  komponentna masa (enostava za delo) 

-  ne vsebuje  topil, izocianatov, kislin, brez silikona 

-  trajno elastična od -40 do + 90
0
C 

-  odporna  na vremenske vplive 

-  odporna na sladko in morsko vodo, alifatska topila, olja, maščobe, razredčene 

  anorganske kisline in alkalije 

-  ne povzroča korozije na kovinah (ščiti kovine pred korozijo 

-  enostana za uporabo 

-  brez vonja (tudi v svežem stanju) 

-  dober oprijem na različne podlage  

-  ohranja trajno elastičnost 

-  *tiksotropičen (ne steče na vertikalnih površinah) 

-  stabilen skozi dolgo dobo skladiščenja 

-  lahko se nanaša tudi na mokro površino 

-  **lahko se prebarva, tudi v svežem stanju (mokro na mokro) 

-  zlepljeno pločevino je mogoče točkovno variti  

-  strjevanje brez mehurčkov   

-  odlična odpornost na visoko in nizko temperaturo 

 

3. UPORABA 

 

- tesnjenje oken in vrat- ustreznost po testu DIN 18545 
- proizvodnja tirnih in cestnih vozil, počitniških prikolic, plovil 

- strojegradnja , kontejnerji , avtomobilske nadgradnje  

- v gradbeništvu: manj obremenilna lepljenja fasadnih elementov , profilov, kovinskih konstrukcij, strešnih elementov 

(lahko se nanaša tudi na mokro površino) : tesnjenje okenskih in vratnih okvirjev (lahko se prebarva) 

 

Specialne aplikacije:  , 

- tesnitev steklenih, lesenih in kovinskih materialov oken in vrat – ustreznost zagotovljena po testu DIN 18545 D 

- **barvanje : z večino običajnih barv, najbolje  takoj (mokro na mokro) prebarvati.  

 



 

 
Oprijem – lepljivost: 

- Standardi materiali za lepljenje:  železo/jeklo, aluminij, steklo, akril, les kamen , beton (predhodna obdelava s 

primerjem) , podlage obarvane z standardnimi barvami 

- Ni primeren: za gumo, bitumen, materiali na bazi stirena 

 

Predpremazi – primerji: 

- Namenjeni za doseganje lepljivosti na težko lepljivih podlagah (določene plastike, nekatere barve in premazi), kot tudi 

za porozne podlage (beton, kamne, omet, mavčne plošče, itd) 

 

4. NAVODILO ZA DELO  

 
Priprava podlage: 

- podlaga mora biti čista, na splošno velja, da uporabljajte čistila na bazi alkoholov v koncentraciji do najmanj 60%.  

Vendar obstajajo različna čistila za različne površine,  ki vam ga  bomo priporočili v odvisnosti od  posamezne 

aplikacije 

- dodatna priprava podlage: Gomastit MS30 ima lepljivost na veliko različnih podlag brez dodatne priprave, v 

nasprotnem je potrebno uporabiti ustrezen  pred-premaz (primer) ali pa obdelavo površine s plazmo 

 

Nanašanje lepila 

-  uporabite ročno pištolo (mehanično ali zračno) oziroma avtomatične dozirne naprave ali robota 

-  maso nanašamo samo enostransko 

-  lepljenca sestavimo v okviru odprtega časa (glej Tehnične podrobnosti) 

-  pri zlepljanju dveh vlago-neprepustnih materialov, je dostop vlage do lepila zelo omejen in s tem strjevanje zelo  

upočasnjeno. Rešitev je z dodajanjem vode (0,2 do 0,3 %), ki jo pred sestavljanjem lepljencev  enakomerno razpršimo 

po lepilu 

 

5. SKLADIŠČENJE 

 
Čas skladiščenja je 18 mesecev od datuma proizvodnje na originalni embalaži. Lepilo je potrebno hraniti v hladnem ter 

suhem prostoru  v temperaturnem območju +10°C do +25°C pri 50% relativni vlažnosti. 

 

6. PAKIRANJE 

 
Kartuše 310 ml, vrečke 400 in 600 ml (po naročilu vedra in sodi) 

Barva: bela, siva (ostale barve po naročilu) 

 

7. TEHNIČNE PODROBNOSTI  

 
SVEŽA MASA 

Osnova : MS polimer  

Stanje : pasta 

Sistem strjevanja  : Reakcija z vlago v zraku 

Gostota : 1,38 ± 0,02 g/cm³ (ISO 1183) 

Čas tvorjenja kožice : max 30  min  (pri 23°C/50% r.v.) (ASTM C679) 

Hitrost utrjevanja : 2-3mm/dan (pri 23°C/50% r.v.) (ASTM C679) 

Sprememba volumna : -<3% (skrček) (DIN 52451) 

Temperaturna odpornost  : -40°C do +90°C (kratkotrajno tudi do 120°C) 

Temperatura pri nanosu : +5°C do +40°C 

 
UTRJENA MASA  

Trdota po ShA : 32 ± 3 
Po 3. tednih  

(DIN 53505) 

Natezna trdnost proizvodnje v originalnio  : <1,6 N/mm² (po 7. dneh pri 23°C/50% r.v.) (DIN 53504 S2) 

Modul elastičnosti (pri 100% 

raztezku)    
: 0,6 N/mm² (po 7. dneh pri 23°C/50% r.v.) (EN ISO 7390) 



 

 

Raztezek do pretrganja : 600%  

Čvrstost : Trdnost v spojih širine 40 mm (DIN EN 27390) 

Povrnitev po 100% raztezku : >60% (DIN EN 27389) 

Možnost barvanja : Da ** 

 
ODPORNOST 

Kemična:    

-  dobra 

sladko in morsko vodo, alifatska topila, olja, maščobe, razredčene organske 

kisline in alkalne raztopine 

 

-  omejena aromati, estri, ketoni 

-  slaba 
koncentrirane kisline in klorovi hidro karbonati 

 

Dobra odpornost na vremenske vplive  

 

 

 

SKLADNOST:                                                                                                                                                                                            

 

-  ISO 11600-G20-HM  in ISO 11600-F20-HM  
-  Emicode EC1Plus R  
-  ISEGA  
-  VDI 6022  
-  Eco-bau 1st priority ECO-BKP 

 

 CE klasifikacije:                                                                                                                                    

 
-  F EXT-INT CC 20HM  
-  G CC 20HM  
-  PW EXT-INT CC 20HM  
-  S XS1 
 

 
PRAKTIČNI NASVETI 

Dimenzioniranje fuge   

-  dimenzija rege: > 6 mm  - < 20 mm  

-  za doseganje optimalne elastičnosti in mehanične trdnosti tesnilne mase, upoštevajte razmerje med širino : globino 

fuge -  2:1. 

-  tesnilna masa mora  biti zlepljena samo na  straneh; zlepljanje mase na dno preprečite z vstavljanjem  penastega 

profila ali z lepilnim trakom.  

- izračun porabe:   vsebina pakiranja (ml) / širina rege (mm) x globina rege (mm) 

Primer: kartuša 310 ml ; širina fuge 6mm ; globina fuge 3 mm   =   310 : 36 = 8,3 dolžinska  metra  

 

 

 

 

 

KOOP TRGOVINA d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 43, 8250 Brežice,  

Tel.: +386(7)477-8820, Fax: +386(7)477-8821, e-mail: info@koop.si, splet: www.koop.si 


