
MS 10 LIQUID

Jaap
Tekstvak
Nieuw bij Jecor: MS10 vloeibaar rubber van Zettex, De veelzijdige probleemoplosser bij o.a. lekkages.



PRODUCTINFORMATIE

Zettex MS10 en MS10+ liquid is een universeel toepasbare afdichting en beschermingscoating.  
Deze hechten op bijna alle ondergronden zonder primer, zoals EPDM, PVC, bitumen, zink, steen, 
beton, metaal, hout, etc. Toepasbaar bij funderingen, kelders, vloeren, wanden, dilataties, 
doorvoeren, badkamers, kimnaden, douchegoten, daken, balkons etc. Tevens zeer geschikt als 
coating voor onder andere het luchtdicht maken van de kozijnaansluitingen.  De MS10+ bevat 
een vezel waardoor deze zonder wapening aangebracht kan worden op  diverse ondergronden en 
overgangen. Tevens bevat het product een kleurindicator; de coating is blauw wanneer hij wordt 
aangebracht en zwart wanneer hij uitgehard en volledig belastbaar is. 

De voordelen op een rij:
- Universeel toepasbaar
- Zonder primer inzetbaar op alle ondergronden
- 100% oplosmiddelvrij
- UV en zuurbestendig
- Snel drogend (na 2 uur beloopbaar)
- Uitstekende hechting op gladde oppervlakten
- Bestand tegen constante waterbelasting
- Eenvoudig op te brengen met kwast, roller of spuitsysteem
- Zeer sterk en elastisch
- Met vezelversterking (MS10+)
- Kleurindicatie

Zettex Kimband is een geotextiel. Speciaal geschikt als toepassing van naad- en scheurover-
brugging bij gebruik van MS10 Liquid (+). Zettex Kimband heeft een goede opname van de 
coating waardoor het na uitharding één ‘gewapende’ waterafdichtende laag vormt. Zettex 
Kimband kan volvlaks worden toegepast om sneller laagdikte op te bouwen en is ideaal bij 
handmatige applicaties.

Producteigenschappen:
Materiaal: Polyester
Kleur: Wit
Versteviging: Mechanisch, thermisch

Beschikbare afmetingen / uitvoeringen
Zettex Kimband is beschikbaar in de volgende breedtematen en rollengtes:
Breedtematen: 150, 200, 300, 500 en 1000mm
Rollengte: 20, 25, 100m
Gewicht: 60 of 90 g/m3

Technische gegevens:
Gewicht: 60 of 90 g/m3
Dikte: 0,8 of 1 mm
Samenstelling conform fabrieksrecept
Getest conform ISO 9 073

Jaap
Tekstvak
De MS10 en MS10+ Liquid zijn vloeibare rubberen coatings die uitermate geschikt zijn voor het water- en luchtdicht maken van o.a. daken, gevels, dakgoten, vloeren, doorvoeren, balkons, badkamer etc.Deze hechten op bijna alle ondergronden zonder primer.De MS10+ bevat een vezel waardoor deze zonder bewapening kan worden aangebracht op diverse ondergronden en overgangen.



VERWERKINGSBLAD

Voorbereiding 
Verwerkingsomstandigheden: alleen te verwerken bij temperatuur boven +5 C. 
oppervlakte (water) belasting na 24 uur.
Voorbehandeling oppervlakten: Oppervlakten moeten droog,schoon,stof- en vetvrij 
zijn.
Gereedschap: kwast , roller of  airless spuitinstallatie*  
(* alleen toepasbaar i.c.m. MS 10 zonder vezel ) 

Verwerking 
Verdunnen: niet verdunbaar 
Verbruik: 2,5 liter per m2 , bij een laagdikte van 2mm 

Gebruiksaanwijzing 
Voor het gebruik handmatig roeren. Bij naad-, kier- en scheur overbruggende 
toepassingen dient gebruik te worden gemaakt van de Zettex KimBand. Zettex 
KimBand dient te worden aangebracht in de nog natte Zettex MS 10. Na aanbren-
gen van de Zettex KimBand direct een tweede laag Zettex MS 10 aanbrengen met 
een minimale laagdikte van 2mm na uitharding. Eventuele overdadig aange-
brachte MS 10 direct verwijderen met Zettex Cleaning wipes of Zettex Profireiniger. 
Uitgeharde resten zijn enkel mechanisch te verwijderen .
Droog-uithardingstijd: ca. 24 uur 






