
www.ttppolska.pl

TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

UWAGA
Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są 
wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni 
sami ocenić przydatność każdego produktu do 
właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i 
zrzeka się odpowiedzialności odnośnie 
użytkowania produktów. Zobowiązania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do 
standardowych warunków sprzedaży produktu 
i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i 
pośrednie szkody powstałe na skutek 
sprzedaży, używania i niewłaściwego 
stosowania produktu.

MEGA STICK COPPER

MSCu

TTP POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Długa 25
43-365 Wilkowice
tel/fax: 33 816 04 14
e-mail: biuro@ttppolska.pl

INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

MEGA STICK COPPER to najnowszej generacji masa 
wypełniająca do klejenia i napraw powierzchni. MEGA STICK 
COPPER jest odporny na temperatury w zakresie od -50°C do 
+150°C. MEGA STICK COPPER wykazuje doskonałą 
odporność na alkohole, estry, słoną wodę, oleje, większość 
kwasów i ługów. MEGA STICK COPPER nie zawiera 
rozpuszczalników oraz trujących gazów. MEGA STICK 
COPPER utwardza się bez kurczenia, a po utwardzeniu może 
być obrabiany (wiercony, cięty, skrawany), oraz malowany 
większością dostępnych na rynku farb i lakierów.

Baza: żywica epoksydowa/miedż
Kolor po utwardzeniu: miedziany
Gęstość g/cm³: 1,9
Trwałość wstępna (35%): 10 min
Trwałość mechaniczna (50%): 60 min
Trwałość końcowa: 24 h
Odporność temperaturowa: -50°C do 150°C
Wytrzymałość na ściskanie N/mm²: 80
Twardość Shore’a D: 80
Kurczliwość liniowa: <1%
Odporność na przebicie: kV/mm: 3.0

Naprawy maszyn i elementów z miedzi polegające na 
wypełnieniu ubytków, szczelin czy odprysków. Likwidowanie 
nieszczelności przewodów rurowych lub zbiorników (spoina 
musi być właściwie zaczopowana i/lub dodatkowo 
zabezpieczona aby uniknąć wypychania pod ciśnieniem. 
Wyrównywanie ubytków eksploatacyjnych (tuleje itp.). 
Odbudowa elementów dekoracyjnych. Poprawa estetyki 
połączeń szczelinowych.
MEGA STICK COPPER służy do bardzo szybkich napraw 
pęknięć, dziur i wycieków nawet na wilgotnych i mokrych 
powierzchniach takich jak: rury i kolanka, mocowania i 
kołnierze, miedziane rynny i płyty, grzejniki wody i zbiorniki 
wody, rurociągi gorącej i zimnej wody, podzespoły lodówek i 
klimatyzatorów.

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

Kod artykułu                Nazwa                      Opakowanie                    Rodzaj
MSCu           MEGA STICK COPPER             sztyft 50 g           Kleje, uszczelniacze
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I TRWAŁA NAPRAWA

 mega

Nie zawiera rozpuszczalników, nie stwarza zagrożenia pożarowego

Odporny na działanie węglowodorów, ketonów, estrów, halonów, 
wodnych roztworów soli, rozcieńczonych kwasów i zasad

Łatwy i ekonomiczny w użyciu
Nie wymaga użycia narzędzi, łatwo odmierzyć potrzebną ilość


