
Mycoflex 488 MS 
Sigilant monocomponent pe bază de MS-Polimer 
în conformitate cu DIN 18450 

Proprietățile produsului

 Monocomponent

 Nu conține izocianați, silicon și staniu
 Elastic

 Emisii foarte reduse conform GEV-EMICODE, categoria EC1PLUSR
 Fără solvenți, aproape fără miros

 Ușor de aplicat și nivelat
 Rezistență foarte ridicată la intemperii și îmbătrânire

 În conformitate cu DIN 18450 (rezistență timpurie)

 Spectru larg de aderență fără amorsă (de ex. lemn vopsit, diverse metale și mase plastice)

Aria de aplicare 

 Etanșarea rosturilor în coformitate cu DIN 18450

 Rosturi de dilatare și de preluare a deplasărilor la structuri de rezistență, elemente prefabricate,
geamuri, structuri din metal și lemn, pe balcoane și parcări în conformitate cu DIN EN 15651-1: 2012

 Etanșarea rosturilor de pardoseală și a rosturilor supuse la încărcări mecanice reduse în conformitate
cu DIN EN 15651-4: 2012

Aplicare 

Pregătirea substratului 
Marginile rostului trebuie să fie uscate, curate, 
rezistente la încărcări mecanice, fără agenți 
contaminanți, particulele desprinse, uleiurile, 
grăsime, etc. Mycoflex 488 MS are o aderență bună 
pe multe suprafețe vopsite sau din plastic, fără 
amorsă.Având in vedere multitudinea de substraturi 
si materiale folosite la proiecte, se recomandă 
efectuarea unui test, în cazul în care nu se poate 
identifica substratul. Aderența optimă se obține prin 
aplicarea amorsei Mycoflex 251, care trebuie 
întotdeauna folosită pe substraturile poroase, 
absorbante, mai ales dacă sunt supuse frecvent la 
umezeală. Amorsa se va distribui în mod uniform 
pe suprafața pregătită, cu ajutorul unei pensule cu 
păr moale după care se va permite uscarea 
amorsei. (conform tabel date tehnice). Mycoflex 
488 MS nu este indicat pentru aplicări directe pe 
suprafețe din marmură sau piatră naturală.

Pentru a defini și controla adâncimea îmbinărilor, 
este necesar să umpleți rosturile mai adânci cu 
Mycoflex Joint Filler. Dacă acesta nu poate fi 
introdus în rost, trebuie evitată lipirea sigilantului pe 
fundul rostului prin introducerea unei benzi de 
polietilenă. 

Aplicarea 
Aplicarea se face cu ajutorul pistoalelor manuale 
sau cu ajutorul pistoalelor cu aer comprimat. 

În cazul echipamentelor cu aer comprimat este 
necesară o presiune a aerului de 3 – 4 bari. 
Materialul de sigilare rost trebuie introdus fara a se 
forma bule sau goluri de aer iar marginile rostului 
trebuie sa fie bine netezite. Se va asigura o 
aderență bună a sigiantului prin apasare și nivelare. 
Pentru nivelarea suprafeței se va folosi un cuțit sau 
o spatula umezită și apă cu sapun (Ph neutru). Se
recomandă aplicarea unei benzi autoadezive, pentru
a garanta o aplicare curată. Banda trebuie sa fie
îndepartată imediat după netezirea suprafeței
sigilantului sau înaintea începerii formării peliculei.

Aplicarea 
Pentru manipularea și aplicarea produselor Mycoflex 
488 MS și Mycoflex 251 vă rugăm să luați în 
considerare informațiile de pe fișele de siguranță! 
Mycoflex 488 MS este supus proceselor tipice de 
îmbătrânire, care pot fi accelerate de atacurile 
chimice și mecanice precum și de expunerea la 
condițiile atmosferice.  

Rosturile trebuie inspectate în mod regulat 
urmărindu-se funcționalitatea și aspectul și se 
reinnoiesc unde e necesar. Se va ține cont de 
informațiile din normativul DIN 18450, în funcție de 
aria respectivă de aplicare. Informații general 
valabile privind pregătirea și manipularea sunt date 
de ex. în fișele tehnice IDV Nr. 1 – 3, 7, 9 și nr. 12 
conform IDV Sealant Lexicon. 
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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 răspunzatori pentru corectitudinea datelor în cadrul termenilor 
și condițiilor de vanzare-livrare-și-service. Recomandările date de angajații noștri, care diferă de informațiile din fișele noastre de date sunt impuse 
doar dacă sunt date în forma scrisă. Normele inginerești acceptate trebuie respectate permanent. 

Ediția 07/21. *În această fișă tehnică, au fost făcute unele modificări. 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.

Date tehnice pentru Mycoflex 488 

Caracteristici Unitatea Valoarea* 

 Densitatea g/cm
3

aprox. 1.47

Deformare totală % 25 în baza lățimii inițiale a rostului

Duritate Shore A aprox.  18 la 23 ˚C și 50 % umiditate relativă
 Formarea peliculei minute la 23 ˚C și 50 % umiditate relativă 

temperaturile ridicate, expunerea 
directă la soare și umiditatea ridicată 
accelerează formarea peliculei

 Maturare mm/zi aprox. 2 - 3 la 23 ˚C și 50 % umiditate relativă

Condiții de aplicare ˚C + 5 - + 40 temperatura aerului și a substratului

Efortul limită % > 800 conform 53504 S2 

Elasticitate % > 70 conform DIN EN 27389 

 Stabilitatea mm < 2 conform DIN EN 27390-20 

 Valoarea tensiuni-eforturi N/mm
2

< 0.4 conform DIN EN 28340, 100%, +20˚C  

Variații de volum % < 3 conform DIN 52451 

Consistența după întărire elastic doar materialul complet uscat poate fi
supus la încărcări mecanice și/sau
chimice 

Rezistență la temperatură ˚C - 40 - + 90 material întărit

Amorsare/Perioada de 

uscare amorsa Mycoflex 251

ore min. 1  
max. 6 

la 20 ˚C si 50 % umiditate relativă 
dacă se depașește timpul maxim, 
amorsa trebuie reaplicată

Caracteristicile produsului Mycoflex 488 MS 

Controlul intern al calității DIN EN ISO 9001 

 Culoare Gri-beton, gri-mediu, gri-deschis, alb, negru, alte nuanțe la cerere

Consistență Păstoasă

Agent de curățare al

echipamentelor  

 Livrare Ambalaje tubulare a 600 ml (12 × 600 ml per cutie) 

 Depozitare Poate fi depozitat în ambalajul original, sigilat în spații uscate între 
+ 5˚C si + 25˚C cel mult 18 luni. A se proteja împotriva înghețului!

Depozitarea deșeurilor Pentru a proteja mediul, ambalajele trebuie complet golite! Vă rugăm
să consultați fișa: „Conceptul MC de depozitare a ambalajelor la
achiziție și după golire”.
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MC-Reinigungsmittel U. (agent de curățare)

aprox. 35

Indicații

*Toate valorile tehnice sunt rezultate de laborator determinate la 21 °C ± 2 °C și 50% umiditate relativă.




