
Mycoflex 4100 TS 
Amorsă speciala cu uscare rapidă pentru 
sigilanți de rosturi pe substraturi metalice și minerale

Proprietățile produsului

 Rășină epoxidică, bicomponentă cu conținut de solvenți
 Vâscozitate redusă
 Întărire și evaporare rapidă; timp redus de așteptare până la acoperire

Aria de aplicare 

 Amorsă pentru substraturi minerale, pentru etanșarea elastică, permanentă, a suprafețelor expuse la
substanțe chimice și carburanți

 Etanșarea rosturilor în stațiiile de alimentare cu carburanți și în jurul lor
 Etanșarea rosturilor în zonele cu trafic auto

 Punte de aderență pentru polimeri reactivi aplicați pe suprafețe din oțel, oțel inoxidabil, oțel galvanizat,
alama și cupru

Aplicare 

Etanșarea rosturilor
Dimensionarea rosturilor se va face conform DIN 18540. 
În cazul rosturilor de pardoseală vă rugăm sa consultați 
și fișa tehnica IDV Nr. 1: „Sigilarea rosturilor de 
pardoseală cu materiale elastice de sigilare rosturi.” și 
fișa Nr. 6 „Sigilarea rosturilor de pardoseală cu sigilanți 
elastici, în zone traficabile, în jurul stațiilor de alimentare 
cu combustibili.”

Înaintea aplicării amorsei Mycoflex 4100 TS, marginile 
rostului trebuie să fie uscate (umiditate reziduală < 4 %), 
rezistente la încărcări mecanice, fără agenți 
contaminanți (de ex. uleiuri, grăsimi, reziduuri de 
producție, etc.) fără praf și lapte de ciment. 

Amorsarea perețilori laterali ai rostului se face cu

Mycoflex 4100 TS. Baza și întăritorul trebuie amestecate

până se obține un amestec omogen.

Amorsa trebuie să fie complet absorbită de substrat, pe

întreaga suprafață de aplicare.

Timpul de așteptare dintre aplicarea amorsei și aplicarea

Mycoflex 4000 VE sau Mycoflex 4000 SP este de minim 

o ora și nu mai mult de 10  ore la 20˚C.

Amorsarea 
Mycoflex 4100 TS se va folosi ca punte de aderență în

cazul aplicării polimerilor reactivi pe fier, inox, cupru, si 
de asemenea pe suprafețe non-absorbante, ceramice. 
Substratul trebuie să fie uscat (umiditate reziduală 
<4%), fără praf, ulei sau alți agenți contaminanți. Oțelul 
va fi curatat de filmul de rugină sau alte substanțe de 
separare prin sablare (gradul de curățare Sa 2 ½    
conform DIN 55928, partea 1) Suprafețele din inox sau

galvanizate trebuie asperizate cu smirghel fin. Aceași 
procedură este valabilă și pentru suprafețele din cupru

sau cele ceramice. 

Mycoflex 4100 TS se aplica cu trafaletul sau pensula pe 

suprafața asperizată. După uscare se va aplica

polimerul reactiv. Intervalul între aplicări este de minim 
o ora, dar nu mai mult de 10 ore. Dacă se depășește
acest interval, suprafața trebuie amorsată din nou.

Informații generale 
Recomandam realizarea unei suprafețe de testare 
pentru a determina consumurile specifice fiecărui 
proiect. Vă rugăm să luați în considerare informațiile de 
pe etichetele ambalajelor. 

Mai multe informații privind  aplicarea în siguranță a 
materialelor se pot găsi în fișa noastră „ Informații 
generale privind aplicarea ”. 
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Date tehnice pentru Mycoflex 4100 TS 

Caracteristici Unitatea Valoarea Indicații
 Raportul de amestec părți de masă bază : întăritor

 Densitatea g/cm
3

0.95 

 Durata de aplicare ore Aprox. 4 

 Durata de uscare ore 1-10

 Consum g/m
2 

Aprox. 80 -120 

Caracteristicile produsului Mycoflex 4100 TS 

 Culoare transparent 

 Livrare recipiente de 1 kg

 Depozitare Poate fi depozitat în ambalajul original, sigilat în condiții uscate și 
reci (sub 20˚C) aprox. 12 luni. A se proteja împotriva înghețului! 

Eliminarea deșeurilor Ambalajele trebuie complet golite. 

 Reglementare EU 2004/42 RL2004/42/EG  All/h (750 g/l) max 660 g/l VOC 

Indicații privind siguranța
Vă rugăm să țineți cont de informațiile de siguranță și sfaturile de pe etichetele ambalajelor și fișele de 
informații și securitate. Vă rugăm să ţineţi cont de prevederile capitolului "Măsuri de siguranţă pentru 
manipularea materialelor de protectie şi Răşini reactive". GISCODE: PU40  RE1

Notă: Informațiile din aceasta fisă tehnică, se bazează pe experiența noastră și sunt corecte conform cunoștințelor noastre. Cu toate acestea 
informațiile nu sunt restrictive. Trebuie ajustate structurilor individuale, scopului aplicării si condițiilor locale. Datele oferite de noi sunt conform 
normelor inginerești, de care s-a ținut cont în timpul aplicărilor. Din acest motiv suntem rŁspunzatori pentru corectitudinea datelor în cadrul termenilor 
și condițiilor de vanzare-livrare-și-service. Recomandările date de angajații noștri, care diferŁ de informațiile din fișele noastre de date sunt impuse 
doar dacă sunt date în forma scrisă. Normele inginerești acceptate trebuie respectate permanent. 

Ediția 03/20. *În aceastŁ fișŁ tehnicŁ, au fost fŁcute unele modificŁri. Edițiile mai vechi nu sunt valabile și nu mai pot fi folosite în continuare. Dacă se 
emite o nouă ediție, revizuită tehnic, această ediție nu va mai fi valabilă.
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Condiții de aplicare ˚C     

% 

≥ 5 - ≤ 30

≤ 85

temperatura aerului și a substratului 
umiditatea relativă
peste punctul de rouă3K

3 : 1




