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Partenerul tău in sistemele de etanşare, lipire, protecţie şi fixare. 

 
Mai multă experiență - mai multă inovație 

Zeci de ani de experiență au făcut ca MARSTON-DOMSEL sa fie un nume cunoscut în industrie. Vom 
continua să urmărim optimizarea continuă a gamei noastre de produse în viitor, astfel încât să putem 
continua stabilirea unor standarde de funcționalitate și performanță. Problemele se rezolvă în colaborare 
cu tehnicieni competenti, nu doar în Germania ci și întreaga lume. Toată experiența dobândită la nivel 
internațional este încorporată împreună cu rezultatele cercetării în beneficiul clientului. 
 
Fiabilitate mai funcţională 

Cele mai moderne tehnologii de proces sunt utilizate pentru fabricarea produselor încă de la 
intrarea în producâie şi până la expedierea acestora. Introducerea sistemului de management al calităţii 
DIN EN ISO 9001 a însemnat îmbunătăţiri semnitifcative în fiabilitatea capacităţii de producţie. Acest 
lucru ne ajută sa rămanem competitivi în viitor şi dumneavoastra să puteţi conta pe calitatea remarcabilă 
a produselor.  
 
O mai mare rentabilitate 

Facilitățile de producție îndeplinesc toate standardele internaționale competente. Având în vedere 
optimizarea proceselor de producție MARSTON-DOMSEL pot trece cu privire la beneficiile de producție 
eficiente de cost pentru client. 
 
Suport tehnic 

Cu experiența noastră dobândită, rezultate noi de cercetare sunt analizate, astfel încât clienții 
nostrii pot conta pe un serviciu de consultanta competent. Schimbul constant de experiență între LORD 
INDUSTRIAL TOOLS prin MARSTON-DOMSEL și clienţi vor contribui, de asemenea, să îmbunătățească în 
mod continuu produsele în viitor. 
 
Laborator propriu in Germania 

Marston Domsel dispune de laborator propriu în care vom efectua testele specifice ale clientului, 
cum ar fi testele de rezistență, măsurători de elasticitate, măsurători de tensiune, testele de temperatură 
și măsurători de viscozitate și pentru a testa produsele noastre proprii, a le analiza și verifica funcția de 
securitate. 

                      CALITATE TESTATĂ  
                               PENTRU NOI CONTEAZĂ ! 
 
 
 
 

Lord Industrial Tools 
Totul pentru afacerea ta 



Diversitatea produselor  
şi cum le puteţi utiliza în funcţie de aplicaţia dumneavoastră 
 

ETANŞANŢI SILICONICI 
Etanşanţi siliconici monocomponenţi. 
Zonele în care se utilizează materielele de etanşare 
sunt la fel de diversificate ca şi activităţile noastre 
de zi cu zi. Marston Domsel produce o varietate de 
materiale de etanşare la nivel mondial foarte 
dezvoltate din punct de vedere tehnic.   

 
 
ADEZIVI RAPIZI ŞI STRUCTURALI 
Diferite tipuri și vâscozității. Tehnologia de lipire 
este una dintre cele mai vechi metode de îmbinare 
cunoscute de omenire. Cu mult înainte de şuruburi, 
nituri și de sudură aderența a fost realizată prin 
lipire. MARSTON-DOMSEL adezivii de înaltă 
performanță asigură aderență de succes și sigură în 
aproape toate domeniile industriei, chiar și în cele 
mai grele condiții. 
Noua generatie de adezivi polimerici şi structurali de 
înalta performanţă Marston Domsel oferă proprietăţi 
funcţionale remarcabile chiar şi pentru cele mai 
dificile materiale.  
 
PROTECŢIA FILETELOR 
Produse anaerobe 
Şuruburile slăbite, de exemplu pot avea consecinţe 
fatale în construcţia de automobile, pentru căile 
ferate, avioane precum şi în inginerie (turbine, 
pompe, utilaje de construcţii etc). Acesta este unul 
din motivele pentru care produsele de protecţie de 
la Marston Domsel joacă un rol foarte important în 
toate domeniile în care apar vibraţii şi acolo unde 
siguranţa şi calitatea sunt foarte importante.  

 
PRODUSE SPECIALE 
Instrumente de dozare: pistoale de dozare, duze 
capilare, duze de mixare pentru bicompuşi 
Lord Industrial Tools prin Marston Domsel oferă 
soluţii personalizate pentru o gamă largă de aplicaţii 
şi activităţi de reparaţii, indiferent dacă acestea sunt 
în sectorul industrial profesional sau în scopuri 
private. 

 
 
 
 
 
 
 



ETANŞAREA 
 
Soluţii pentru etanșarea suprafeţelor 
 

De ce un produs Marston  pentru etanșarea suprafeţelor? 

Garniturile se utilizează pentru a preveni scurgerile de lichide sau 
gaze prin formarea de bariere impermeabile. 

Pentru etanșarea cu succes, este necesar ca garnitura să rămână 
intactă și fără scurgeri pentru o perioadă lungă de timp. Garnitura trebuie 
să reziste la lichide și/sau gaze și la temperaturile și presiunile de lucru la 
care este supusă. Produsele Marston Domsel pentru etanșarea suprafeţelor 
sunt garnituri cu autoformare, care asigură o etanșare perfectă între 
componente, cu un contact maxim al suprafeţelor, eliminând coroziunea de 
pe suprafaţa flanșei. Etanşarea se formează imediat pe ansamblu, cu întărire 
completă în 24 ore, rezultatul fiind o îmbinare care nu se încreţește, nu 
crapă și nu se deformează. 

Produsele de etanșare a suprafeţelor de la Marston Domsel oferă 
performanţe mult mai mari și numeroase beneficii în comparaţie cu 
sistemele de etanșare tradiţionale, de ex. garniturile predecupate: 

Principalele cauze ale unei etanșări nereușite sau a scurgerilor garniturilor de compresie sunt: 
 Contactul suprafeţelor: Garniturile de compresie nu asigură contactul total între garnitură și 
suprafeţele flanșelor. Astfel, întotdeauna pot apărea scurgeri minore (rată de scurgere). 
 Deformaţia remanentă la compresie: Garniturile de compresie se deformează în cazul sarcinilor 
dinamice și grosimea acestora se reduce, cu pierderea ulterioară a tensionării șuruburilor la îmbinarea 
flanșelor, ceea ce duce la apariţia scurgerilor 
 Extrudare: Garniturile se pot revărsa printre flanșe 
 Deformarea orificiului șurubului: Tensiunile mari se transferă pe materialul garniturii de sub capul 
șurubului, cauzând fisurarea, uzura, ruptura sau extrudarea garniturii. 

Avantajele produselor de etanșare a suprafeţelor Marston comparativ cu garniturile de 
compresie predecupate, convenţionale: 

 Monocomponent – aplicare ușoară și curată 
 Înlocuiesc garniturile convenţionale - reduc inventarul 
 Umplu toate golurile 
 Nu necesită restrângere 
 Etanșare rapidă excelentă 
 Rezistenţă mare la solvenţi 
 După solidificare completă, rezistă la presiune ridicată 

Pregătirea suprafeţelor: 

Componentele trebuie să fie curate și necontaminate cu grăsimi, ulei, reziduuri de garniturari și etanșare 
etc. 
 Degresaţi, curăţaţi și uscaţi suprafeţele înainte de aplicarea etanșantului – utilizaţi Marston Cleaner 
 Pentru lucrări de întreţinere și reparaţii, îndepărtaţi reziduurile de la vechile garnituri cu Marston 
Cleaner 
 
 
 
 
 
 



 
ETANŞAREA SUPRAFEŢELOR CU PRODUSE SILICONICE 
 

Marston Universal Sealant – este o soluţie de 
etanşare universală, permanent elastică pe bază de 
poliuretan. 

Rezistă la o gamă de temperaturi între –55ºC şi 
+270ºC şi chiar peste +300ºC pentru perioade scurte de 
timp. Este gata pentru utilizare, rezistentă la multe 
substanţe, având o utilizare universală pentru foarte multe 
aplicaţii de etanşare.  

Datorită rezistenţei termice, mecanice si chimice, 
Marston universal sealent este adecvat în special pentru 
etanşarea îmbinărilor foarte strânse. 

 aderenţă excelentă asupra suprafeţelor etanşate 
 pregătit pentru utilizare 
 rezistenţă: uleiuri minerale şi sintetice, lubrifianţi, combustibili, aditivi, 

aer, apă, gaze şi antigeluri 
 utilizare universală pentru foarte multe aplicatii de etansare 
 se curăţă foarte uşor de pe suprafeţele etanşate 
 previne coroziunea, nu conţine izocianaţi si silicon.  
 timp de uscare aproximativ 10 - 15 minute 
 Interstitiul de umplere: cca. 0,2 mm 
 
Plasticitatea etanşării permite aplicarea către mai multe tipuri de suprafeţe, 
precum îmbinările flanşelor: 
metal – metal 
metal – plastic 
plastic – plastic  
 
Se recomandă utilizarea soluţiei de etanşat universale MD pentru diferite 
combinaţii de flanşe, fluctuaţii de temperatură şi acolo unde flanşele se mişcă.  

 
MMD.T20 Tub 20 g MARSTON ETANSANT UNIVERSAL  
MMD.T20-BK Tub/Blister 20 g MARSTON ETANSANT UNIVERSAL  
MMD.T80 Tub 85 g MARSTON ETANSANT UNIVERSAL  
MMD.T80-BK Tub/Blister 85 g MARSTON ETANSANT UNIVERSAL  
MMD.D250 Cutie cu pensula 250 g MARSTON ETANSANT UNIVERSAL  
MMD.K200 DuraPress 200 g MARSTON ETANSANT UNIVERSAL  
MMD.K300 Cartus 300 g MARSTON ETANSANT UNIVERSAL  
MMD.D800 Cutie 800 g MARSTON ETANSANT UNIVERSAL  

 
 
 
 
 
 
 



 
MD-SIL – SILICON DE ETANŞARE 
 

Silicon mono-component de foarte bună calitate care 
polimerizează  la temperatura camerei. 

Rezistenţă foarte mare la îmbătrinire şi la fluctuaţiile de 
temperatură. 

 

 viteza de uscare optimă: 3 mm / 24 ore 
 economic şi foarte uşor de utilizat 
 disponibil în 4 culori: negru, gri aluminiu, transparent şi roşu, cel 
roşu avînd o rezistenţă la temperaturi de până la +300°C 
 varianta oxime - fără miros şi nu corodează 

Siliconul MD  are o foarte bună aderenţă asupra suprafeţelor şi rămâne elastic şi prin urmare 
poate rezista tensiunilor dinamice, cum ar fi impactul si vibraţiile. Siliconul MD înlocuieşte gasket-urile 
convenţionale şi are un aplicare universală. 

Siliconul MD are o foarte bună rezistenţă la temperaturi de la -60°C până  la +230°C, versiunea 
roşie până la +300°C 

MD-Sil este ideal pentru etanşarea farurilor, spoilere, triple și multe alte posibilități 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MSI.R.K300 Cartuş 300 ml Silicon MD, rosu  300°C  
MSI.R.K200 Cartuş automat 200 ml Silicon MD, rosu  300°C  
MSI.R.T80-BK Blister 85 g Silicon MD, rosu  300°C, Oxime  
MSI.S.K300 Cartus 300 ml Silicon MD, negru  230°C  
MSI.S.K310-O Cartus 300 ml Silicon MD, negru  260°C, Oxime  
MSI.S.K200 Cartus automat 200 ml Silicon MD, negru  230°C  
MSI.S.T80-BK Blister 85 g Silicon MD, negru  260°C, Oxima  
MSI.T.K300 Cartus 300 ml Silicon MD, transparent  200°C  
MSI.T.K200 Cartus automat 200 ml Silicon MD, transparent  200°C  
MSI.T.T80-BK Blister 85 g Silicon MD, transparent  200°C, Oxima  
MSI.A.K300 Cartus 300 ml Silicon MD, gri aluminiu 230°C  
MSI.A.K200 Cartus automat 200 ml Silicon MD, gri aluminiu 230°C  
MSI.S.K310-O Cartus 300 ml Silicon MD, RTV Oxime, 260°C  

 
 
 



 
Date tehnice MD-SIL ROSU MD-SIL NEGRU MD-SIL 

TRANSPARENT 
MD-SIL 

ALUMINIU MD-SIL OXIME 

Bază Acetoxi silicon Acetoxi silicon Acetoxi silicon Acetoxi silicon Acetoxi silicon 

Culoare rosu negru transparent gri aluminiu negru 
Formarea primei pelicule 
(min)  10 10 10 10 5 

Intărire completă  
mm/24 ore 3 – 4 3 – 4 3 – 4 3 – 4 3 – 4 

Densitate g/ml 1,09 1,04 1,04 1,04 1,18 

Temperatura de aplicare +5°C <> +40°C +5°C <> +40°C +5°C <> +40°C +5°C <> +40°C +5°C <> +40°C 
Rezistenţă la forfecare  
(DIN 53504) MPa (N/mm²) 2,1 1,7 1,7 1,7 3,4 

Temperatura de rezistenţă –60°C <> +300°C –60°C <> +230°C –60°C <> +200°C –60°C <> +230°C –60°C <> +260°C 
Duritate Shore  
A DIN 53505 29 22 22 22 40 

Rezistenţă la rupere 
DIN 53540 % 400 500 500 500 330 

Suprapunere adeziv mm 15 15 15 15 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MD-CLEANER 
Curăţitor şi degresor 
 
Curăţitor general de piese pe bază de solvenţi 
Nu lasă reziduuri 
Ideal pentru utilizare înaintea aplicaţiilor de lipire cu adezivi și 
etanșare 
Îndepărtează majoritatea unsorilor consistente, uleiurilor, fluidelor 
lubrifiante, șpanurilor metalice și particulelor fine de pe orice 
suprafeţe,  murdăria, rășinile, lacul, uleiurile și vaselina. 
Evaporare foarte rapidă. 
 

MCL.D250 Cutie 250 ml Curatitor MARSTON  
MCL.D1000 Cutie 1000 ml Curatitor MARSTON  
MCL.K10 Canistra 10 litri Curatitor MARSTON  
MCL.Y400 Spray 400 ml Curatitor MARSTON - Spray  

 



 
ETANŞAREA SUPRAFEŢELOR CU PRODUSE ANAEROBE 

 
MD-SURFACE SEALANT - SOLVENT-FREE CONSTRUCTION COMPONENT 
Etanșarea flanșelor 

 Element structural fără solvent pentru toate dimensiunile de garnituri 
 Ideal pentru piese cu forme complexe 
 Produsul este tixotrop şi poate fi aplicat pe suprafeţe verticale (nu curge) 
 Etanşare imediată la presiune joasă (5 bari) 
 Presiunea maximă de etanşare de 50 bari se obţine dupa uscarea completă fără oxigen. 
 Temperatură de lucru: – 50°C to +200°C 
 Solutia pentru etanşarea suprafeţelor MD anaerobă este potrivită pentru aplicarea de exemplu 

la cutiile de viteză şi blocul motor, flanşe, lagăre, baia de ulei etc. 
 
MFD.2000.573 - pentru flanşe metalice rigide uzinate 
Culoare:    verde 
Interstiţiu maxim   0,3 mm 
Interval temperatură de lucru:   – 55°C to +150°C 
Rezistenţă:    redusă 
Solidificare completa:   1 – 3 ore 
Timp de fixare:    20 – 40 minute 

MFD.2.Z50 Sticla armonica 50 g MD Soluţie etansare suprafete 2000.573  
MFD.2.T50 Tub 50 g MD Soluţie etansare suprafete 2000.573  
MFD.2.T100 Tub 100 g MD Soluţie etansare suprafete 2000.573  
MFD.2.T250 Tub 250 g MD Soluţie etansare suprafete 2000.573  

 
MFD.3000.518 - pentru flanşe metalice rigide uzinate – semiflexibile 
Ideal pentru utilizarea pe flanșe rigide din fier, oţel și aluminiu. 
Culoare:    rosu 
Interstiţiu maxim   0,5 mm 
Interval temperatură de lucru:   – 55°C to +150°C 
Rezistenţă:    medie 
Solidificare completa:   1 – 3 ore 
Timp de fixare:    10 – 20 minute 

MFD.3.T50 Tub 50 g MD Soluţie etansare suprafete 3000.518  
 
MFD.4000.574 - pentru flanşe metalice rigide uzinate – uz general 
Ideal pentru utilizare pe piese metalice rigide, de exemplu component din fontă și carcase de pompe. 
Culoare:    portocaliu 
Interstiţiu maxim   0,5 mm 
Interval temperatură de lucru:   – 55°C to +150°C 
Rezistenţă:    medie 
Solidificare completa:   1 – 3 ore 
Timp de fixare:    15 – 30 minute 

MFD.4.Z50 Sticla armonica 50 g MD Adeziv etansare suprafete 4000.574  
MFD.4.T50 Tub 50 g MD Adeziv etansare suprafete 4000.574  
MFD.4.T100 Tub 100 g MD Adeziv etansare suprafete 4000.574  
MFD.4.T250 Tub 250 g MD Adeziv etansare suprafete 4000.574  

 



 
MFD.5000.510 - pentru flanşe metalice rigide, uzinate - rezistenţă la temperaturi ridicate 
Ideal pentru utilizare pe flanșe rigide la care este necesară rezistenţă termică și chimică mare. 
Culoare:    rosu 
Interstiţiu maxim   0,5 mm 
Interval temperatură de lucru:   – 55°C to +200°C 
Rezistenţă:    medie 
Solidificare completa:   3 – 6 ore 
Timp de fixare:    15 – 30 minute 
 

MFD.5.T50 Tub 50 g MD Adeziv etansare suprafete 5000.510  
 
 

Date tehnice 
MD-SURFACE SEALANT 
Bază:  ester metacrilat 

MFD.2000 MFD.3000 MFD.4000 MFD.5000 

Culoare verde rosu portocaliu rosu 

Vâscozitate (25°C)     (mPas) 17,000 - 50,000 50,000 - 250,000 30,000 - 80,000 70,000 - 300,000 
tixotrop 

Densitate (25°C)        (g/mm) 1,1 1,1 1,1 1,05 

Rezistenţă la temperaturi (de la – pana la) -55°C <> +150°C -55°C <> +150°C -55°C <> +150°C -55°C <> +200°C 

Interstiţiu maxim de umplere   (mm) 0,3 0,5 0,5 0,5 

Rezistenţă la forfecare  (DIN54452) 
(N/mm²) 4 – 6  8 – 13  5 – 10  5 – 10  

Timp de fixare   (min) 20 – 40  10 – 20  15 – 30  15 – 30  

Întărire funcţională  (ore) 1 – 3  1 – 3  1 – 3  3 – 6  

Clasa de rezistenţă  (DIN 30661) 1 2 2 2 

Valabiliate  (luni) 12 12 12 12 

Forţă de deformare  (Nm) 2 – 4  7 – 10  5 – 8   6 – 8  

Punct de aprindere > 100°C > 100°C > 100°C > 100°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIPIREA 
 
Adezivi rapizi 
Pentru piese mici până la medii 

 
De ce adezivii instant de la Marston Domsel? 
Adezivii instant sau cianoacrilaţii se întăresc rapid când sunt aplicaţi între 

două suprafeţe. Umiditatea de suprafaţă a substraturilor declanșează reacţia de 
întărire, care progresează de la suprafaţa substratului către centrul îmbinării cu 
adeziv. Cianoacrilaţii sunt ideali la lipirea pieselor mici, pentru o fixare extrem de 
rapidă. Din cauza capacităţii lor reduse de umplere a spaţiilor libere, necesită 
suprafeţe cu joc mic. Aderenţa la majoritatea substraturilor este excelentă, iar 
rezistenţa lipiturii la forfecare și întindere este foarte bună. Nu se folosesc la 
sticla float sau la ceramica glazurată, dar se pot utiliza la plasticele GRP. Lipiturile 
expuse permanent la apă necesită alegerea unui adeziv adecvat și evaluarea 
procesului de îmbătrânire. 

 
Avantajele adezivilor instant Marston Domsel: 

 Aplicare simplă și curată 
 Piesele se poziţionează și se fixează extrem de rapid 
 Îmbină o varietate largă de materiale de natură diferită 
 Aderenţă excelentă pe o largă varietate de substraturi, în special plastice și 
cauciuc. Sunt disponibile compoziţii speciale pentru lipirea metalelor sau a 
substraturilor poroase. Grundul MD-Primer No. 7 este recomandat pentru 
optimizarea aderenţei pe materiale dificil de lipit, cum ar fi PP, PE, POM, PTFE 
sau siliconul 
 Putere mare de lipire pe suprafeţe de îmbinare foarte mici 
 Nu conţin solvenţi 
 Nu necesită forme complexe de piese, ca cele pentru îmbinările de tip snap 

Pregătirea suprafeţelor: 
Pregătirea corectă a suprafeţelor este factorul cheie pentru asigurarea 

succesul ui deplin al performanţei oricărui adeziv 
 Suprafeţele de lipit trebuie să fie curate, uscate și degresate. Dacă este 
necesar, curăţaţi piesele cu Marston Cleaner 
 Pentru un timp de fixare mai rapid, aplicaţi activatorul MD-Activator No. 9 pe 
una dintre suprafeţele de îmbinare 
 Pentru optimizarea aderenţei pe materiale cu lipire dificilă (PP, PE, PTFE etc.), 
acoperiţi complet aceste suprafeţe de lipire cu grund MD-Primer No. 7 

Alegerea adezivului instant Marston adecvat: 
Adezivii instant Marston Domsel sunt de diferite tipuri, fiind dezvoltaţi 

pentru cerinţele specifice anumitor aplicaţii, de exemplu piese care trebuie lipite, 
sarcini la care trebuie rezistenţă, geometrie de îmbinare, parametri de procesare 
etc. 

 
Recomandări utile: 
În combinaţie cu adezivii instant Marston Domsel: 

a) Pentru optimizarea aderenţei materialelor dificil de lipit, utilizaţi grund 
MD-Primer No. 7 

b) pentru creșterea vitezei de întărire, utilizaţi activator MD-Activator No. 9 
sau MD-Hardening accelerant 

 
 
 
 
 



 
Pentru  lipirea cauciucului, materialelor plastice „dificil de lipit”, de exemplu PE, PP, PTFE, silicon: 
MD-GLUE BS 406 – plastic, cauciuc, oţel şi metale – vâscozitate redusă 
Lipirea rapidă a materialelor plastice, cauciucului, inclusiv EPDM, și a 
elastomerilor. Grundul poliolefinic MD-Primer No. 7 îmbunătăţește lipirea pe 
substraturile dificile de lipit. 
Timp de fixare:   5 – 10 secunde pe aluminiu 
     2 – 5 secunde pe cauciuc 
Interstiţiu maxim:   0,05 mm 
Vâscozitate:    mică 
Culoare:    incolor 
Interval temperatură de lucru: – 50 la +80 °C 

MGL.BS.F20 20 g Adeziv MD BS 406  
MGL.BS.F50 50 g Adeziv MD BS 406  

 
Daca interstitiul de umplere este mai mare de 0,1 mm si se doreste un adeziv cu vascozitate mare: 
 
MD-GEL 454 - universal, gel – forma tixotropă 
Gel de uz general. Ideal pentru aplicaţii în care produsul nu trebuie să se scurgă 
sau pentru utilizarea pe suprafeţele verticale sau suspendate. Lipeşte material 
din plastic, lemn si metal. 
Timp de fixare:   5 – 20 secunde 
Vâscozitate:    mare (gel) 
Culoare:    incolor 
Interval temperatură de lucru: – 55 la +80 °C 

MGL.G.T3-BK Blister 3 g Adeziv gel 454  
MGL.G.T20 Tub 20 g Adeziv gel 454  

 
Daca lipirea se va face pe substraturi care sunt supuse la soc si impact 

MD-GLUE SW4 – rezistenţă la impact şi vibratii 
Pentru cauciuc si metale. 
Timp de fixare:   20 – 40 secunde pe aluminiu 
     5 – 20 secunde pe cauciuc 
Interstiţiu maxim:   0,01 mm 
Vâscozitate:    medie  
Culoare:    negru 
Interval temperatură de lucru: – 50 la +135 °C 

MGL.SW4.F20 20 g Adeziv MD SW4  
MGL.SW4.F50 50 g Adeziv MD SW4  

 
MD-GLUE 405 – adeziv rezistent la condiţii extreme: impact, exfoliere, 
temperature, întindere 
Timp de fixare:   30 – 50 secunde pe aluminiu 
     20 – 40 secunde pe cauciuc 
Interstiţiu maxim:   0,15 mm 
Vâscozitate:    mare 
Culoare:    incolor 
Interval temperatură de lucru: – 50 la +135 °C 

MGL.405.F20 20 g Adeziv MD Plus 405  
MGL.405.F100 100 g Adeziv MD Plus 405  

 



 
MD-GLUE El.4850 – Îmbinări supuse încovoierii, flexibil până la 180°C, pentru combinaţii de 
cauciuc şi plastic 
Pentru lipirea materialelor supuse încovoierii sau deformării, dar și pentru 
component flexibile, şi mai ales pentru O-ringuri şi părţi din cauciuc care sunt 
mereu în mişcare. 
Timp de fixare:   5 – 20 secunde 
Interstiţiu maxim:   0,05 mm 
Vâscozitate:    mare 
Culoare:    incolor 
Interval temperatură de lucru: – 60 la +80 °C 

MGL.EL.F20 20 g Adeziv MD EL 4850  
MGL.EL.F50 50 g Adeziv MD EL 4850  

 
 
MD-GLUE GA.460 – adeziv fără miros, vâscozitate scăzută 
Pentru aplicaţii în care sunt importante aspectul estetic. Nu infloreşte. 
Potrivit pentru polistiren, sticlă acrilică şi materiale transparente. 
Timp de fixare:   3 – 20 secunde 
Interstiţiu maxim:   0,05 mm 
Vâscozitate:    mică 
Culoare:    incolor 
Interval temperatură de lucru: – 60 la +80 °C 

MGL.GA.F20 20 g Adeziv MD GA 460  
MGL.GA.F50 50 g Adeziv MD GA 460  

 
 
MD-GLUE BS 100.401 – universal, vâscozitate redusă 
Uz general. Pentru lipirea de cauciuc (EPDM), plastic, oțel și metale. 
Timp de fixare:   2 – 10 secunde 
Interstiţiu maxim:   0,07 mm 
Vâscozitate:    mică 
Culoare:    incolor 
Interval temperatură de lucru: – 60 la +80 °C 

MGL.BS1.F20 20 g Adeziv MD BS 100.401 

MGL.BS1.F50 50 g Adeziv MD BS 100.401  
 
 
MD-GLUE 300.431 – universal, vâscozitate medie 
Uz general. Pentru lipirea substraturi foarte poroase şi inegale, cum ar fi lemnul, 
pielea, pluta și textilele. 
Timp de fixare:   10 – 30 secunde pentru aluminiu 
     15 – 15 secunde pentru cauciuc 
Interstiţiu maxim:   0,2 mm 
Vâscozitate:    medie 
Culoare:    incolor 
Interval temperatură de lucru: – 50 la +80 °C 

MGL.300.F20 20 g Adeziv MD 300.431  
MGL.300.F50 50 g Adeziv MD 300.431  

 
 
 



MD-GLUE 101 – pentru lipirea extreme de rapidă a suprafeţelor din plastic şi 
cauciuc 
Timp de fixare:   5 – 10 secunde pentru aluminiu 
     3 – 5 secunde pentru cauciuc 
Interstiţiu maxim:   0,05 mm 
Vâscozitate:    mică 
Culoare:    incolor 
Interval temperatură de lucru: – 50 la +80 °C 

MGL.101.F20 20 g Adeziv MD 101  
MGL.101.F50 50 g Adeziv MD 101  

 
MD-GLUE 111 – pentru lipirea foarte puternică a suprafeţelor din plastic şi 
metal 
Timp de fixare:   5 – 15 secunde pentru aluminiu 
     5 – 10 secunde pentru cauciuc 
Interstiţiu maxim:   0,07 mm 
Vâscozitate:    mică 
Culoare:    incolor 
Interval temperatură de lucru: – 50 la +80 °C 

MGL.111.F20 20 g Adeziv MD 111  
MGL.111.F50 50 g Adeziv MD 111  

 
MD-GLUE SQ (Super Qlick) – pentru lipirea extrem de rapidă a suprafeţelor din 
plastic şi cauciuc 
Timp de fixare:   5 – 10 secunde 
Interstiţiu maxim:   0,07 mm 
Vâscozitate:    medie 
Culoare:    incolor 
Interval temperatură de lucru: – 55 la +80 °C 

MGL.SQ.F20 20 g Adeziv MD SQ  
MGL.SQ.F50 50 g Adeziv MD SQ  

 
MD-GLUE FL – pentru lipirea substraturilor din plastic transparent şi translucid. 
La zona de îmbinare acesta nu lasă marginea albă şi nu înfloreşte. 
Timp de fixare:   5 – 15 secunde 
Interstiţiu maxim:   0,07 mm 
Vâscozitate:    mică 
Culoare:    incolor 
Interval temperatură de lucru: – 50 la +80 °C 

MGL.FL.F20 20 g Adeziv MD FL  
MGL.FL.F50 50 g Adeziv MD FL  

 
MD-GLUE SW15 – adeziv rezistent la impact si vibraţii. Pentru cauciuc şi metale. 
Timp de fixare:   10 – 30 secunde 
Interstiţiu maxim:   0,15 mm 
Vâscozitate:    mare 
Culoare:    negru 
Interval temperatură de lucru: – 60 la +120 °C 

MGL.SW15.F20 20 g Adeziv MD SW15  
MGL.SW15.F50 50 g Adeziv MD SW15  



MD-GLUE 150 – aplicatii universale 
Timp de fixare:   8 – 12 secunde 
Interstiţiu maxim:   0,1 mm 
Vâscozitate:    medie 
Culoare:    incolor 
Interval temperatură de lucru: – 60 la +80 °C 

MGL.150.F20 Sticla 20 g Adeziv MD 150  
MGL.150.F20-BK Blister 20 g Adeziv MD 150  
MGL.150.F50 Sticla 50 g Adeziv MD 150  
MGL.150.PT5 Cartus 5 g Adeziv MD 150  

 
MD-GLUE 200 – special pentru suprafeţe poroase. Potrivit mai ales pentru 
lemn, cauciuc, ceramică, plută, etc 
Timp de fixare:   10 – 15 secunde 
Interstiţiu maxim:   0,15 mm 
Vâscozitate:    mare 
Culoare:    incolor 
Interval temperatură de lucru: – 50 la +80 °C 

 MGL.200.F20 20 g Adeziv MD 200  
MGL.200.F50 50 g Adeziv MD 200  

 
MD-GLUE HT (High Temperature) – special pentru suprafeţe care sunt expuse la 
temperaturi ridicate de 120°C 
Timp de fixare:   5 – 15 secunde 
Interstiţiu maxim:   0,05 mm 
Vâscozitate:    mică 
Culoare:    incolor 
Interval temperatură de lucru: – 50 la +120 °C 

MGL.HT.F20 20 g Adeziv MD HT  

MGL.HT.F50 50 g Adeziv MD HT   
 
MD-GLUE M (Metal) – pentru lipirea rapidă a suprafeţelor combinate din 
metal/cauciuc şi metal/metal 
Timp de fixare:   2 – 5 secunde 
Interstiţiu maxim:   0,05 mm 
Vâscozitate:    mică 
Culoare:    incolor 
Interval temperatură de lucru: – 50 la +80 °C 

MGL.M.F20 20 g Adeziv MD M  
MGL.M.F50 50 g Adeziv MD M  

 
MD-GLUE M1 (Metal) – pentru lipirea rapida a suprafetelor din metal/plastic 
Timp de fixare:   5 – 15 secunde 
Interstiţiu maxim:   0,1 mm 
Vâscozitate:    mare 
Culoare:    incolor 
Interval temperatură de lucru: – 60 la +80 °C 

MGL.M1.F20 20 g Adeziv MD M1  
MGL.M1.F50 50 g Adeziv MD M1  



 
MD-GLUE 310 – pentru lipirea suprafeţelor din metal, metal/plastic, 
metal/cauciuc şi combinaţii. Special pentru suprafeţe inegale 
Timp de fixare:   5 – 15 secunde 
Interstiţiu maxim:   0,1 mm 
Vâscozitate:    mare 
Culoare:    incolor 
Interval temperatură de lucru: – 60 la +80 °C 

MGL.310.F20 20 g Adeziv MD 310  
MGL.310.F50 50 g Adeziv MD 310  

 
 
MD-GLUE GS – adeziv special negru rezistent la impact în formă tixotropă  
Nu alunecă şi poate fi aplicat şi in pozitie verticală. Pentru metal, lemn si 
plastic. 
Timp de fixare:   5 – 15 secunde 
Interstiţiu maxim:   0,1 mm 
Vâscozitate:    medie 
Culoare:    negru 
Interval temperatură de lucru: – 60 la +80 °C 

MGL.GS.T20 Tub 20 g Adeziv MD GS  
 
 
MD-GLUE Nail – adeziv special pentru unghii. Nu conţine hidrochinonă 
Adeziv cu vascozitate medie şi întărire rapidă, special conceput pentru saloanele de 
cosmetică. 
Timp de fixare:   5 – 10 secunde 
Interstiţiu maxim:   0,1 mm 
Vâscozitate:    medie 
Culoare:    incolor 
Interval temperatură de lucru: – 60 la +80 °C 

MGL.Nail.F20 20 g Adeziv MD pentru unghii  
 
 
MD-GLUE Styrio – adeziv special pentru polistiren 
Nu aluneca si poate fi aplicat si in pozitie vertical. Pentru metal, lemn si plastic. 
Timp de fixare:   5 – 10 secunde 
Interstiţiu maxim:   0,1 mm 
Vâscozitate:    medie 
Culoare:    incolor 
Interval temperatură de lucru: – 60 la +80 °C 

MGL.ST.F20 20 g Adeziv MD Styrio  
 
 
MD-Adhesive remover 
 
Indepărtează urmele de adeziv de pe mâini, suprafeţe textile, plastice şi alte materiale. 
 

MRM.F20 20 ml Curăţitor adeziv MD  
MRM.F500 500 ml Curăţitor adeziv MD  

 
 



MD-Activator No. 9 
 
Curata si degreseaza suprafetele care urmeaza a fi lipite. 
Creste viteza de întărire a adezivilor instant Marston Domsel. 
Ideal pentru adezivii cu vascozitate mare. 
Culoare:     incolor 

MAC.A9.Y150 Spray 150 ml Activator MD Nr. 9  
 
MD-Primer No. 7 
Este un grund poliolefinic ce asigura o mai buna aderanta asupra materialelor plastice „dificil de lipit”, de 
exemplu PE, PP, PTFE, silicon. 
Ideal pentru adezivii cu vascozitate mare.  

MAC.P7.Y15 Sticla cu pulverizator  15 ml Primer MD Nr. 7  
MAC.P7.F15 Sticla cu pensula  15 ml Primer MD Nr. 7  

 
MD-Hardening accelerant 
Creste viteza de întărire a adezivilor instant Marston Domsel. 
Ideal pentru adezivii cu vascozitate mare. 

MAC.Y15 Sticla cu pulverizator  15 ml Accelerator de uscare MD  
 
MD-Filler 
Este un filler special granulat pentru a extinde si stabiliza suprafetele mici care 
urmeaza a fi lipite cu adezivii instant Marston Domsel. 
MD-Filler umple gaurile si fisurile, uniformizeaza suprafata, intareste partile mici, 
devine foarte tare si poate fi vopsit. Cea mai buna reactie o realizeaza impreuna cu 
adezivul MD-GLUE BS 406. 
 

MGL.F.F20 20 g MD Filler  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            MD-Activator No. 9                     MD-Hardening accelerant                 MD-Primer No. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MD-Adezivi UV - Adezivi cu întărire la lumină 
Pentru procesare rapidă 
 

De ce adezivii cu întărire la lumină Marston Domsel? 

În plus faţă de caracteristicile lor excelente de lipire 
și transparenţă, adezivii cu întărire la lumină oferă 
avantaje unice de procesare și beneficii atrăgătoare 
datorate reducerii costurilor de procesare. Prin expunere 
la lumină suficientă și cu lungime de undă adecvată se 
întăresc imediat, permiţând cicluri de producţie realizate 
în timp scurt, control de calitate în timpul fabricaţiei și 
avansare rapidă către etapele următoare de procesare. 
Pentru performanţe maxime, adezivii cu întărire la lumină 
sunt disponibili în diferite grupe de adezivi. 

Echipamentele Marston Domsel pentru întărire la 
lumină sunt adecvate tipului de adeziv în funcţie de 
intensitatea și spectrul de radiaţii și specifice 
dimensiunilor pieselor și cerinţelor procesului de fabricaţie. 

 

Avantajele adezivilor cu întărire la lumină 

Întărire la momentul necesar 
 Materialul rămâne lichid până când este expus la sistemul de radiaţii luminoase, apoi se întărește în 
câteva secunde 
 Permite timpul necesar aranjării pieselor, anterior întăririi 
 Varianta de sistem de întărire ales determină timpul de întărire 

Viteză ridicată de întărire 
 Atinge viteze mari de procesare, cu randament maxim 
 Avansare rapidă către etapele următoare de procesare 

Claritate optică 
 Ideal pentru lipirea substraturilor transparente și deschise la culoare, cu finisare estetică perfectă 
 Opţiuni de design mult mai diversificate 
  Asigurarea calităţii 
 Monitorizarea prezenţei produsului prin fluorescenţă 
 Întărirea extrem de rapidă permite verificarea 100 % în timpul procesului 
 Monitorizarea funcţiilor pentru parametrii de întărire 
  Sisteme monocomponente 
 Dozare automată și precisă 
 Nu este necesară amestecarea sau măsurarea, fără probleme legate de durata de utilizare după 
amestecare 
 Fără solvenţi 
  

MUV.20.F50 50 ml Adeziv MD-UV 20 vascozitate medie  
MUV.20.F250 250 ml Adeziv MD-UV 20 vascozitate medie  
MUV.21.F50 50 ml Adeziv MD-UV 21 vascozitate medie  
MUV.21.F250 250 ml Adeziv MD-UV 21 vascozitate medie  
MUV.22.F50 50 ml Adeziv MD-UV 22 vascozitate mare  
MUV.22.F250 250 ml Adeziv MD-UV 22 vascozitate mare  
MUV.23.F50 50 ml Adeziv MD-UV 23 vascozitate mica  
MUV.23.F250 250 ml Adeziv MD-UV 23 vascozitate mica  

 



Lipirea structurală 
Lipirea cu adezivi este un proces prin care două materiale similare sau 

diferite sunt asamblate solid și permanent, cu folosirea unui adeziv.  
Adezivii realizează „punţi” între suprafeţele substraturilor de îmbinat. 
 

Pentru a obţine o lipire optimă, trebuie îndeplinite următoarele condiţii 
preliminare: 

•  Compatibilitatea adezivului cu materialele ce urmează a fi lipite 
•  Compatibilitatea adezivului cu cerinţele specificate 
•  Prelucrarea corectă a adezivului 

Avantajele lipirii comparativ cu metodele convenţionale de îmbinare: 

Distribuire mai uniformă a tensiunilor pe întreaga suprafaţă de lipire: Acest lucru are un 
efect pozitiv asupra rezistenţei statice și dinamice obţinute. În timp ce sudura și îmbinarea prin nituire 
au ca efect vârfuri localizate de tensiune, prin lipirea cu adezivi se realizează distribuirea uniformă și 
absorbţia tensiunilor. 

Nu apar modificări în suprafaţa și structura materialelor îmbinate: Temperatura de sudură 
poate modifica structura și, prin urmare, proprietăţile mecanice ale materialelor. În plus, sudura, nituirea 
și îmbinarea cu bolţuri afectează aspectul vizual al pieselor. 

Reducere semnificativă de greutate: Adezivii sunt utilizaţi mai ales în domeniul construcţiilor 
ușoare, unde trebuie îmbinate componente cu pereţi subţiri (grosimea peretelui < 0,5 mm). 

Îmbinări etanșate: Adezivii acţionează și ca etanșanţi, împiedicând pierderile de presiune sau de 
lichide, blocând pătrunderea apei de condens și asigurând protecţie împotriva coroziunii. 

Îmbinare de materiale diferite și reducerea riscului de coroziune: Adezivul formează o 
peliculă izolatoare pentru prevenirea coroziunii de contact, la îmbinarea de metale de tipuri diferite. 
Acţionează de asemenea ca izolator electric și termic. 
 

Lipirea rigidă 

Adezivii rigizi sunt utilizaţi în principal pentru transmiterea sarcinilor mari, înlocuind metodele 
obișnuite de îmbinare mecanică. Două piese lipite cu acest tip de adeziv pot fi considerate ca fiind legate 
structural. Caracteristicile mecanice, de ex. rezistenţă și aderenţă mari și coeficient de rezistenţă ridicat, 
și-au dovedit eficienţa în aplicaţiile clienţilor. În domenii solicitante, cum ar fi industria aerospaţială și 
industria auto. 

Lipirea rigidă oferă beneficii semnificative pentru utilizatori: 
•  Simplifică procesul de construcţie, crescând rezistenţa/rigiditatea pentru transmiterea sarcinilor 
• Previne oboseala și deteriorarea materialelor prin realizarea unei transmisii uniforme a sarcinilor 
(distribuirea tensiunilor) și prin menţinerea integrităţii structurale (fără slăbirea termică sau mecanică a 
pieselor) 
• Reduce costurile de producţie prin înlocuirea elementelor de asamblare mecanice convenţionale 
(șuruburi, nituri sau sudură) 
• Reduce greutatea și costul cu materialele prin micșorarea grosimii materialelor, păstrând însă 
caracteristicile de transmitere a sarcinii 
•  Permite cele mai variate combinaţii de substraturi de ex. metal/plastic, metal/sticlă, metal/lemn etc. 

Lipirea elastică 

Adezivii elastici sunt selectaţi în principal datorită capacităţii de absorbţie și/sau compensare elastică a 
tensiunilor dinamice, pe lângă proprietăţile de transmitere a sarcinii pe care le prezintă asamblarea cu 
adezivi. Pe lângă proprietăţile lor elastice, majoritatea adezivilor elastici produși de MARSTON DOMSEL 
prezintă o rezistenţă (coeziune) inerentă mare și un coeficient de rezistenţă relativ ridicat, prin 
realizarea de  îmbinări prin fricţiune ferme care, în același timp, au proprietăţi elastice. 
Lipirea elastică oferă beneficii semnificative pentru utilizatori: 
• Simplifică procesul de construcţie prin creșterea rezistenţei/rigidităţii pentru a face faţă sarcinilor 
dinamice 
• Previne oboseala și deteriorarea materialelor prin realizarea unei transmisii uniforme a sarcinii 
(distribuirea tensiunii) și prin menţinerea integrităţii structurale  
• Reduce costurile de producţie prin înlocuirea elementelor de asamblare mecanice convenţionale  
• Permite cele mai variate combinaţii de substraturi de ex. metal/plastic, metal/sticlă, metal/lemn etc. 



 
MD-MS POLYMER - HIGH-QUALITY ADHESIVE AND SEALANT 
 

MD-MS Polimer este un polimer MS monocomponent de calitate ridicată 
pentru lipire flexibilă permanentă. Aderenţă la o gamă largă de materiale fără 
grund. 
 nu conţine izocianaţi, solvenţi, ftalaţi şi silicon 
 aplicaţii pentru lipiri şi etanşări în construcţii şi industrie 
 poate fi vopsit sau şlefuit după ce este aplicat  
 este elastic şi nu se contractă  
 poate fi aplicat ud pe ud, previne atacul fungilor (ciupercilor) 
 rezistenţă ridicată la îmbătrânire, intemperii, radiaţii ultraviolete şi apă sărată 
 uscare rapidă şi fără miros 
 nu poluează (poate fi folosit şi pentru piatră naturală) 
 disponibil în alb, negru, gri şi transparent 
 rezistent la temperaturi de la -40 pana la +100°C (chiar până  +130°C pentru 
perioade scurte de 2-3 ore - cu excepţia celui transparent) 
 temperatură de lucru de la +5 până la +40°C 
 MD-MS poate fi folosit atât ca adeziv cât şi ca etanşant 
 

MMS.K290-G Cartus 290 ml/440 g MD- MS Polymer, gri  
MMS.K290-W Cartus 290 ml/440 g MD- MS Polymer, alb  
MMS.K290-S Cartus 290 ml/440 g MD- MS Polymer, negru  
MMS.K290-T Cartus 290 ml/440 g MD- MS Polymer, transparent  

 
MD-MS 2K Polymer - HIGH-QUALITY ADHESIVE AND SEALANT 
 
MD-MS 2K Polymer este un Polimer MS  bicompus pe bază de polimer silan modificat. 
 
 uscare rapidă datorită sistemului 2K 
 uscare fără umiditate chiar şi pe suprafeţe mari 
 nu conţine izocianaţi şi siliconi 
 poate fi vopsit după ce este aplicat 
 rămâne elastic permanent 
 poate fi aplicat ud pe ud 
 Rezistenţă foarte mare la radiaţiile UV, condiţiile climatice, umezeală şi cloruri. 
 MD-MS 2K Ploymer are o extrem de bună aderenţă asupra suprafeţelor în majoritatea 
cazurilor fără primer 
 Gama de temperatură la care rezistă este între -40°C şi +90°C.  
 Duritate Shore A DIN 53505 
 Uscare completă în 4 ore spre deosebire de MS polimerii convenţionali care se usucă 3 
mm la 24 de ore 
 Poate fi aplicat cu pistol standard de silicon 
 

MMS.2K.G Cartus 400 g MD 2K Polimer  
 
 
 
 



 
MS Polymer cu ISEGA 
Certificat de calitate alimentară 
 
Date tehnice  MS POLYMER MS POLYMER 

TRANSPARENT 
MS 2K 

POLYMER 
MS ADEZIV 

DE PARBRIZ 
Bază  MS-Hybrid MS-Hybrid MS-Hybrid MS-Hybrid 
Rată de mixare    1 : 1  
Consistenţă  pastă pastă pastă pastă 
Temperatură de lucru C° +5 / +30 +5 / +30 +5 / +30 +5 / +35 
Stabilitate in sarcină min 10 10 25 10 
Stabilitate in sarcină mm <2 <2 <2 <2 
Densitate (DIN 53479) g/ml 1,4 1 1,4 1,4 
Timp de uscare ore 3 mm/24 ore 3 mm/24 ore 4 ore 3 mm/24 ore 
Rezistenţă la temperaturi C° -40 to +100°C -40 to +100°C -40 to +90°C -40 to +90°C 
Până la C° + 130 + 130   
Formare peliculă (23C° 55% RH) min 10 – 15  10 – 15  40 10 – 15 
Duritate Shore A (DIN 53505)  60 38 40 57 
Suprapunere adeziv mm 25 25 25 25 
Rezistenţă la rupere (DIN 53504) % 300 250 550 180 
Rezistenţă la forfecare (DIN 53504) Mpa 2,2 2,2 1,5 1,7 
Valabilitate luni 12 12 6 12 

 
 MD-MK 3000 
 

MD-MK 3000 este o noua generaţie de adezivi de montare cu aderenţă 
iniţială foarte puternică pe bază de polimeri modificaţi. 

Acest tip de adeziv poate fi folosit pentru montarea părţilor grele în 
poziţie verticală sau chiar şi pe tavan. Spre deosebire de adezivii convenţionali, 
MD-MK 3000 poate lipi elemente grele cum ar fi pietre, lemn, ţiglă şi metale pe 
perete sau tavan fără ca acestea să cadă sau să alunece. 
 Aderenţă într-un timp foarte scurt 
 nu are miros 
  înlocuiește metodele convenționale de montare, cum ar fi șuruburi, bolțuri, 

nituri sau sudură. 
 rezistenţă ridicată la îmbătrânire, intemperii, radiaţii ultraviolete şi apă sărată  
 rapid, simplu si costuri reduse pentru montarea materialelor 
  nu conţine izocianaţi, solvenţi, ftalaţi şi silicon 
  poate fi vopsit sau acoperit cu pulbere după ce 

este aplicat 
 rămâne elastic permanent şi are o utilizare 

universală 
  Viteza de intărire: 3 mm / 24 ore 
 Culoare: alb 
 Rezistenţă la temperaturi (după uscare completă) 

–40 la +100 °C  
(chiar +120 °C pentru 2-3 ore) 

Adeziv universal pentru lipirea diferitelor 
materiale de construcţii, cum ar fi: piatră naturală, 
beton, oglinzi, sticlă, gips-carton, policarbonat, PS, 
PU, PVC, poliester, materiale plastice, email, 
ceramică, cupru, plumb, zinc, aluminiu, metale, RVS , 
lemnt etc. 
 
Aderenţă iniţiala extrem de ridicată pentru lipirea materielelor grele fără a folosi cleme, bandă 

MMK.W.K290 Cartus 290 ml/450 g MD-MK 3000  

Date tehnice MD-MK 3000 
Bază MS Polimer modificat 
Consistenţă Tixotropa  
Culoare Alb 
Viteză de uscare 3 mm/24 ore 
Formare peliculă (23C° 55% RH) 10 – 15 min 
Densitate Kg/m3 1569 
Temperatură de lucru +5°C to +40°C 
Rezistenţă la forfecare  
(DIN 53504) MPa (N/mm²) 2,18 

Rezistenţă la temperaturi (după 
uscare completă) -40°C <>  +100°C 

Rezistenţă la temperaturi pentru 
scurt timp (2-3 ore) +120°C 

Duritate Shore A DIN 53505 58 
Modul E 100% tulpină 1,39 Mpa 
Rezistenţă la forfecare  
(DIN 53504) 335 % 

Valabilitate  (+5 la +25°C) 12 luni 



 
MD-FLEX-PU - HIGH-QUALITY ADHESIVE AND SEALANT 
Lipire elastică 
 
MD-FLEX-PU este un adeziv şi etanşant monocomponent de calitate ridicată 
cu aplicaţii universale. 
MD-FLEX-PU rămâne elastic permanent şi are o foarte bună rezistenţă la 
impact şi vibraţii 
 fără siliconi 
 poate fi vopsit sau acoperit cu pulbere după aplicare 
 permanent elastic cu aplicabilitate universală 
 poate fi aplicat ud pe ud 
 înlocuieşte metodele convenţionale de fixare: şuruburi, nituri sau suduri 
 foarte fiabil la îmbinările care necesita şi garnituri 
 rezistent la condiţiile climatice, radiaţii UV, apa mării etc. 
 are o duritate Shore 50 şi prin urmare o extrem de bună stabilitate 
interioară. După ce se usucă rămâne fără miros. 
 

MPU.S.K310 Cartus 360 ml MD-FLEX-PU, negru  
MPU.G.K310 Cartus 360 ml MD-FLEX-PU, gri  
MPU.W.K310 Cartus 360 ml MD-FLEX-PU, alb  

 
MD-MS Adeziv de parbriz 
WINDSCREEN ADHESIVE 
Lipire elastică 
 

Adeziv şi etanşant monocomponent, permanent elastic folosit la îmbinări 
care necesită un grad ridicat de stabilitate. 

Noua tehnologie MS polimer (pe bază de polimeri silan modificaţi), combină 
avantajele între diferitele tipuri de adezivi şi etanşanţi, cum ar fi PUR, siliconi, 
acrilaţi şi cauciuc butil într-un singru produs. Nu conţine siliconi sau halogeni. 
Mediu prietenos, nu conţine izocoanaţi şi solvenţi. 

Caracteristici remarcabile de lipire - chiar şi fără grund (Primer) - la metale, 
sticlă, plastice, vopseluri, primer-e, materiale lemnoase şi suprafeţe minerale 
 ramane elastic chiar şi în intervalul de temperatură de la -40°C la +90°C după 

uscare 
 nu se contractă şi rezistă la vibraţii 
 nu are miros şi se usucă foarte rapid 
 poate fi vopsit imediat ud pe ud cu acrilaţi şi lacuri de dispersie 
 rezistenţă la îmbătrânire şi la radiaţii UV 
 temperatură de lucru: 5°C la 35°C 
 timp de plecare: 2 ore 
 uscare completă: ca. 3 mm/24 ore  Std. (DIN 50014) 
 duritate: Shore A 57 (testare la 6 mm după 4 săptămâni) 
 rezistenţă la rupere: aprox. 2,7 Mpa (DIN 53504) 
 

MSK.K290 Cartus 420 g MD-MS Adeziv pentru geamuri  
 
 
 
 
 



MD-Black Primer 
 

A fost dezvoltat ca un tratament pentru sticla care nu a fost acoperită ceramic pentru a oferi 
protecţie UV. 

Trebuie aplicat înaintea utilizării adezivilor speciali pentru lipire (inclusiv PMMA si PC) în 
industria auto, construcţii navale şi feroviare. 
 

MAC.SP.Y38 38 ml MD Primer negru pentru adeziv de geamuri  
 
MD-windscreen adhesive/cleaner 
 

Pentru curăţarea porilor adânci din sticlă.  
Curăţitor special pentru curăţarea geamurilor în strânsă legătură cu MD-windscreen adhesive. 

 
MSK.R.F250 250 ml MD-Curatitor adeziv de parbriz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adeziv structural bicompus MD-Poly 
MD-Two component adhesive  
Lipire rigida – Poliolefine (polietilena, polipropilena, teflon) 
 

MD-POLY este un adeziv structural, bicompus, fără solvenţi, 
special conceput pentru lipirea poliolefinelor şi materialelor plastice 
uşoare cum ar fi PP şi PE. Pretratarea cu grund nu este necesară. Are o 
aderenţă foarte bună pe suprafeţele care sunt foarte dificil de lipit 
precum PP, PE, PTFE sau EPDM şi are o foarte bună rezistenţă la 
umiditate şi la majoritatea substanţelor. 

MD-POLY este un amestec între o răşină şi un întăritor cu o rată 
de mixare de 10:1. 

Timpul de lucru este de până la 5 minute la 25ºC. Timpul de 
fixare este de 2 ore. 
Rezistent la temperaturi până la +80ºC 
Poate fi vopsit 
Interstiţiu de umplere: 2 mm 
Vâscozitate: mare 
 

MPE.S50 Tub cu duza dubla 50 g Adeziv bicompus MD-Poly  
 



Adeziv structural bicompus MD-Clearbond 
Lipire elastică –  sticlă, plastice (PMMA) 
 
MD-Clearbond este un adeziv bicompus acrilic, transparent şi fără miros cu o vâscozitate 
medie. Rata de mixare: 1:1.  
Ideal pentru lipirea materialelor transparente pentru un aspect estetic transparent. 
Rezistenţă la impact şi vibraţii.  
Rezistent la temperaturi între –40ºC şi +80ºC 
Vâscozitate: medie 
Timp de fixare: 5 - 10 minute 
Întărire completă: după 24 ore 
Interstiţiu de umplere: 0,5 mm 

MMB.C.S50 Tub cu duză dublă 50 g MD-Clearbond  
 
Adeziv structural bicompus MD-PU Speed 
Lipire elastică –  plastic (duroplast, termoplast etc.) 

MD-PU Speed este un adeziv bicompus utilizat pentru reparaţii sau 
cosmetizări structurale la barele de protecţie din plastic, aripi, spoilere, radiatoare 
etc. în industria auto şi în alte domenii industriale acolo unde este nevoie de o 
lipire foarte rapidă a părţilor din plastic. Deasemenea poate fi folosit pentru lemn, 
metal, fibră de sticlă, ceramică etc. După doar câteva minute piesa poate fi şlefuită, 
gaurită sau filetată. 

Este rezistent la îmbătrânire şi la condiţiile climatice şi nu curge, astfel 
poate fi folosit şi în poziţie verticală. Timp de fixare: 1 minut 

Culoare: negru/natural. Rezistent la temperaturi între – 40 şi +140ºC. 
Timp de uscare completă: 1 ora. Interstiţiu de umplere: 4 mm 

MPU.S25 Tub  25 g MD-PU Speed  
MPU.S25-BK 
incl.1 mixing nozzle Tub 25 g  + 1 doză de mixare MD-PU Speed  

MPU.S50 Tub  50 g MD-PU Speed  
 
Adeziv structural bicompus MD-Pox 
Lipire rigida –  aplicatii  universale 

MD-Pox este un adeziv foarte reactiv chimic pe bază de răşini epoxidice, cu aplicaţie 
universală având o vascozitate medie. 
 Lipeşte metale, ceramică, sticlă, pietre şi o varietate de plastic dure.  
 După amestecarea celor două componente adezivul capătă o putere extraordinară. 
 MD-Pox vine în două variante: cu timp de fixare în 5 minute şi 30 de minute. 
 Interstiţiu de umplere: 3 mm (MD-Pox 5 min) şi 2 mm (MD-Pox 30 min). 
 Potrivit ca şi compus de turnare. 
 MD-Pox rămâne rigid şi poate garanta rigiditate permanentă în caz de şoc sau vibraţii. 

MPO.S25 Injectie dubla 25 g MD-Pox Adeziv la 5 minute  
MPO.S25-BK 
incl. mixing nozzle 

Injectie / blister 25 g + 1 
doza de mixare MD-Pox Adeziv la 5 minute  

MPO.S50 Injectie dubla 50 g MD-Pox Adeziv la 5 minute  
MPO.S400 Injectie dubla 400 MD-Pox Adeziv la 5 minute  
MPO.L.S25 Injectie dubla 25 g MD-Pox Adeziv la 30 minute  
MPO.L.S50 Injectie dubla 50 g MD-Pox Adeziv la 30 minute  
MPO.L.S400 Injectie dubla 400 g MD-Pox Adeziv la 30 minute  



Adeziv structural bicompus MD-Megabond 2000/2030 
Megabond 2000 la 5 minute / Megabond 2030 la 30 de minute 
Lipire rigidă –  aplicaţii  universale 

MD-Megabond lipeşte permanent metal, lemn, ceramică şi plastic dur. Lipirea 
materialelor cu MD-Megabond este foarte rapidă şi foarte fiabilă. Suprafeţele pot fi 
lucrate şi vopsite după intărire completă. 
 foarte mare rezistenţă la impact şi  la forefecare şi nu se exfoliază 
 rezistenţă la condiţiile atmosferice 
 Timp de lucru: 5 – 7 minute (Megabond 2000) şi 10 – 12 minute (Megabond 2030) 
 Timp de fixare: 10 – 12 minute (Megabond 2000) si 18 – 20 minute (Megabond 2030) 
 necesită o foarte scurtă pregătire a suprafeţei de lipit 
 rezistenţă la temperaturi de la – 55 până la +120 °C 
 
Domeniul de aplicare pentru gama MD-Megabond se adresează către toate ramurile industriale 

MMB.S25 Injectie 25 g MD-Megabond 2000  5 min  
MMB.S25-BK 
incl. 1 mixing nozzle 

Injectie/blister 25 g + 
1 doza de mixare MD-Megabond 2000  5 min  

MMB.S50 Injectie 50 g MD-Megabond 2000  5 min  
MMB.S400 Injectie 400 g MD-Megabond 2000  5 min  
MMB.L.S25 Injectie 25 g MD-Megabond 2030  30 min  
MMB.L.S50 Injectie 50 g MD-Megabond 2030  30 min  
MMB.L.S400 Injectie 400 g MD-Megabond 2030  30 min  
MMB.SW.S25 Injectie 25 g MD-Megabond 2000, negru  
MMB.SW.S50 Injectie 50 g MD-Megabond 2000, negru  
MMB.S380-G Injectie 380 g MD-Megabond 2000, 10:1, verde  
MMB.S380-W Injectie 380 g MD-Megabond 2000, 10:1, alb  

 
Adeziv structural bicompus MD-Megabond 3000/3030 
Lipire elastică –  aplicaţii  universale 
 
MD-MEGABOND 3000/3030 face parte din cea mai nouă generaţie de adezivi bicompuşi. 
La un raport de mixare de 10:1, acesta poate fi utilizat pe plastice tehnice la fel ca şi pe o 
mulţime de materiale tratate şi netratate, cum ar fi aluminiu, oţel inoxidabil, alamă, cupru 
etc. 

Îşi păstrează flexibilitatea şi are o rezistenţă ridicată la impact şi la exfoliere, precum 
şi rezistenţă la temperaturi de până la +150 °C 
MD-MEGABOND 3000/3030 este foarte stabil, folosit la umplerea gaurilor si nu curge. 

MD-MEGABOND 3000/3030 are o foarte bună rezistenţă la substanţe chimice si este 
stabil la condiţiile climatice şi radiaţii UV. 

MD-MEGABOND 3000/3030 lipeşte permanent şi fiabil, materiale plastice dificil de 
lipit cum ar fi policarbonatul. Timp de fixare: 8 – 10 minute 

MMB.3.S50 Injectie dubla 50 g MD-Megabond 3000 10:1  
MMB.3.K380 Injectie dubla 380 g MD-Megabond 3000 10:1  
MMB.3L.S50 Injectie dubla 50 g MD-Megabond 3030 10:1  

 
 
 



 
Adeziv structural bicompus MD-Megabond  5000 
Lipire elastică –  aplicaţii  universale 
 

MD Megabond 5000 este un adeziv structural bicompus de foarte mare putere, ultra 
rapid conceput special pentru rezistenţă mare la impact şi la stres dinamic. 

În funcţie de aplicaţie, vâscozitatea mare este ideală atât pentru umplerea golurilor cât 
şi pentru fixarea în poziţie verticală, oferind în acelaşi timp şi un grad de flexibilitate. Deşi 
iniţial acest bicompus a fost creat pentru lipirea termoplasticelor, s-a dovedit a avea o 
aderenţă excelentă la materialele compozite şi majoritatea metalelor.  

 
MMB.5.K380 Injectie dubla 380 g MD-Megabond 5000  

 
 
Adeziv structural bicompus MD-Met 
Metal lichid pe bază de răşină epoxidică 
 

Adeziv structural, în special pentru piese din oţel. Întărire rapidă. 
Ideal pentru umplerea fisurilor de suprafaţă, repararea pieselor din oţel deteriorate şi 
refacerea carcaselor metalice turnate corodate. Permite perforarea, sablarea şi 
vopsirea după întărire. Interval temperatură de lucru: între -55° C si +120° C 

Aplicaţii: 
Repararea filetelor uzate din piesele metalice turnate, blocurile motor, carcasele 
cutiilor de viteze, componentele transmisiei şi băile de ulei. 
 

MET.S25 Tub 25 g MD metal lichid  
MET.S25-BK 
incl. 1 mixing nozzle Tub 25 g + 1 doza de mixare MD metal lichid  

MET.S50 Tub 50 g MD metal lichid  
 
 
Baton epoxidic bicompus MD-Mix 
Kit reparaţii pe bază de răşini epoxidice 
 
  Ideal pentru reparaţii de urgenţă rapide şi rezistente pe termen lung. Permite perforarea, sablarea 
şi vopsirea după întărire. Pentru repararea micilor fisuri din carcase, refacerea orificiilor filetate 
deteriorate etc. 
 Rezistenţă la temperaturi de la – 50ºC până la +180ºC (chiar până la 300ºC pentru perioade 
scurte). Batonul poate fi lucrat manual fiind maleabil ca o plastilină dar poate fi şi lucrat mecanic.  
 

Este foarte uşor de folosit şi foarte util pentru reparaţiile de urgenţă în industrii, ateliere, marină, 
construcţii etc.  
 Batonul epoxidic MD-Mix şi adezivul epoxidic MD-Met  pot fi prelucrate foarte uşor ulterior, cum 
ar fi găurile filetate, strunjite, frezate etc. după uscare. Acesta poate fi vopsit şi şlefuit. 
 Sunt disponibile următoarele variante de batoane: 

1. MD-Mix pentru oţel si metal 
2. MD-Mix aluminiu – pentru reparaţiile tuturor materialelor din aluminiu 
3. MD-Mix pentru lemn – pentru reparaţiile la produsele din lemn: cherestea, mobilă, placaje, PAL 
4. MD-Mix cupru – pentru reparaţiile materialelor din cupru 
5. MD-Mix pe bază de ceramică 

 



MIX.A.56 Tub 56 g MD-mix aluminiu  
MIX.A.115 Tub 115 g MD-mix aluminiu  
MIX.M.56 Tub 56 g MD-mix otel  
MIX.M.115 Tub 115 g MD-mix otel  
MIX.M.56-BK Tub 56 g MD-mix otel  
MIX.H.56 Tub 56 g MD-mix lemn  
MIX.K.56 Tub 56 g MD-mix cupru  
MIX.W.56 Tub 56 g MD-mix ceramică  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date tehnice MD mix oţel MD-mix aluminiu MD-mix lemn MD-mix cupru MD-mix 

ceramică 

Bază Răşină epoxidică 
Metal 

Răşină epoxidică 
Aluminiu 

Răşină epoxidică 
Minerale 

Răşină epoxidică 
Cupru 

Răşină epoxidică 
Ceramică 

Culoare (mixat) gri închis aluminiu bej deschis cupru  alb 

Timp de lucru (min) 3 – 4  3 – 4  7 – 9  4 – 7  3 – 4  
Timp de fixare 
(min) 8 – 10  8 – 10  17 – 20  10 – 15  8 – 12  

Întărire completă 
(ore) 24 24 24 24 24 

Temperatură de 
lucru +10°C <> +30°C 10°C <> +30°C 10°C <> +30°C 10°C <> +30°C 10°C <> +30°C 

Temperatură de 
întărire +6°C <> +30°C +6°C <> +30°C +6°C <> +30°C +6°C <> +30°C +6°C <> +30°C 

Rezistenţă la 
forfecare 
(DIN 53283) N/mm² 

4,5 4,5 5,5 7,0 6,0 

Rată de mixare 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 

Duritate Shore D 84 87 80 82 82 
Rezistenţă la 
temperatură 

–50 °C <> 
+180°C –50 °C <> +180°C –50 °C <> +120°C –50 °C <> +120°C –50 °C <> 

+120°C 
Rată de contracţie cca. 0,05 cca. 0,05 cca. 0,05 cca. 0,05 cca. 0,05 
Conductivitate 
termică    (W/mK) 0.60 W/m-K 0.65 W/m-K 0.30 W/m-K 0.70 W/m-K 0.50 W/m-K 

Rigiditate 
dielectrică 3,0 kW/mm 3,0 kW/mm 3,0 kW/mm 3,0 kW/mm 3,0 kW/mm 

Interstiţiu de 
umplere    (mm) 15 15 15 15 15 

Aplicaţii posibile 

Pentru reparații 
rapide la filetele 
stricate, pompe, 

carcase, 
rezervoare și 
containere, 

plastic dur si 
piatra. 

Pentru reparatii 
rapide la carcasele 

de transmisie, 
barci, si 

constructia de 
motoare. 

Pentru reparații 
rapide in lemn, 

mobilier, 
balamale, reparare 
foraje, șuruburi de 

fixare. Rămâne 
puțin flexibil. 

Pentru reparații 
rapide la țevi și 

coturi de conducte 
din cupru, țevi apă 

caldă și rece, 
jgheaburi de cupru 

și foi, rezervoare 
de apă și flanșe. 

Pentru reparații 
rapide instalații 
sanitare, piscine, 

radiatoare, 
sticlă, ceramică, 

piatră și PVC 
dur. 

 



Adeziv structural bicompus cu ceramică 
MD-ceramic adhesive 
 
 Este un adeziv bicompus din răşini epoxidice dezvoltat special pentru 
fixarea şi acoperirea suprafeţelor care sunt expuse intens la impact, vibraţii şi 
îndoiri.  
 Rata de mixare este de 1:1. Temperatura optimă la care poate fi aplicat 
este între  +5ºC şi +40ºC. 
 Caracteristici şi avantaje: 
 Adecvat suprafeţelor umede şi uscate 
 Aderenţă foarte bună – nu necesită primer 
 Rezistenţe mecanice excelente 
 Utilizabil la aplicaţii orizontale şi vertical 
 Nu conţine solvenţi şi nu suferă contracţii 
 

MKK.KLEIN 
Adeziv 5 Kg 

MD Adeziv ceramic/intaritor   6 Kg  
Intaritor 3 Kg  

MKK.GROSS 
Adezive 7.5 Kg 

MD Adeziv ceramic/intaritor   12 Kg  
Intaritor 4.5 Kg  

 
 
 
Adeziv pentru oglinzi 
MD-MIRROR ADHESIVE SET 
 
 Adeziv de înaltă performanţă special conceput pentru lipirea oglinzilor retrovizoare 
pe parbriz. Pelicula de adeziv lasă suprafaţa curată şi transparentă.  
 Timp de fixare în mai puţin de 45 de secunde.  

Rezistă la temperaturi între -50°C şi +130°C 
 

MSK.K1-BK injectie 2 g MD-Adeziv pentru oglinzi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Soluţii pentru asigurarea asamblărilor filetate 
MD-SCREW RETENTION  SECURING THREADED CONNECTIONS 

 
Produsele Marston Domsel pentru asigurarea asamblărilor 

filetate previn autodesfacerea și asigură orice organ de asamblare filetat 
împotriva vibraţiilor și șocurilor de sarcină. 

Asiguratorii de filete Marston Domsel sunt adezivi 
monocomponenţi care umplu în întregime toate spaţiile libere dintre 
filetele care se îmbină. 

În absenţa aerului şi în contact cu metalul, aceştia se solidifică 
pentru a forma un plastic termorigid solid, creând astfel o conexiune 
între suprafeţe, care menţine frecarea între filete prin aderarea la 
ambele suprafeţe şi prin coeziunea în interiorul stratului adeziv. Acest lucru împiedică orice deplasare 
între filete. 

Avantajele asiguratorilor Marston Domsel comparativ cu dispozitivele tradiţionale de 
asigurare mecanică: 

 Previn mișcarea accidentală, autodesfacerea, scurgerile și coroziunea 
 Rezistă la vibraţii 
 Monocomponent – aplicare curată și ușoară 
 Se pot utiliza pe organe de asamblare de toate dimensiunile – reduc costurile de inventar 
 Etanșează filetele – permit priza prin găurile de montare 
 Rezista la temperaturi ridicate (pana la 230°C) 

Pregătirea suprafeţelor: 
Pregătirea corectă a suprafeţelor este cel mai important factor pentru asigurarea succesului 

deplin al performanţei oricărui adeziv. 
 Degresaţi, curăţaţi și uscaţi filetele înainte de aplicarea adezivului – utilizaţi Marston Cleaner 
 Dacă piesele au intrat în contact cu soluţii de spălare pe bază de apă sau cu lichide de răcire (la 

tăiere) care lasă un strat protector pe suprafaţă, spălaţi-le cu apă fierbinte 
 Dacă adezivul se aplică la o temperatură mai mică de 5 °C, se recomandă pretratarea cu MD-

Activator Nr. 11 
Alegerea asiguratorului Marston Domsel adecvat aplicaţiei dumneavoastră: 

Asiguratorii Marston sunt disponibili cu diverse vâscozităţi și rezistenţe, putând fi utilizaţi la o 
gamă mare de aplicaţii. 

Rezistenţă redusă: 
Se îndepărtează cu scule manuale standard, adecvaţi pentru șuruburi, șuruburi de calibrare, 

instrumente de măsură și indicatoare, pentru dimensiuni de filete de până la M24. 
 

Rezistenţă medie: 

Se îndepărtează cu scule manuale, însă dezasamblarea este mai dificilă; adecvaţi pentru mașini-
unelte și prese, pompe și compresoare, șuruburi de montare, cutii de viteze, pentru dimensiuni de filete 
de până la M36. 

Rezistenţă mare: 

Dezasamblare foarte dificilă cu scule manuale standard; pentru îndepărtare, poate fi necesară 
încălzirea locală. Adecvaţi pentru asamblări permanente la echipamente grele, prezoane, suporturi motor 
și pompă, pentru dimensiuni de filete de până la M80. 

Capilaritate: 
Dezasamblare foarte dificilă cu scule manuale standard; pentru îndepărtare, poate fi necesară 

încălzirea locală. Pentru organe de montare preasamblate, aparataje și șuruburi carburator. 
 
 
 



Pentru piesele care sunt deja asamblate 
 
Utilizati asiguratorul de filete MSS.520.290 
Ideal pentru asigurarea organelor de montare preasamblate, de exemplu 

șuruburi de aparataje, conectori electrici și șuruburi de reglare. Efect de capilaritate 
Dimensiune filet:    M12 
Rezistenta:     mare 
Rezistenţă funcţională după:   3 ore 
Cuplu de demontare şuruburi:  15 Nm 
Rezistenţă la temperaturi:  – 55 to +150°C 
 

MSS.520.T50 50 g MD Solutie etansare filete 520.290  
MSS.520.T250 250 g MD Solutie etansare filete 520.290  

 
 
În funcţie de rezistenţa necesară 
 
REDUSĂ 
Utilizaţi asiguratorul de filete MSS.550.222 
Ideal pentru asigurarea de rezistenţă redusă a șuruburilor de ajustare, a 

șuruburilor cu cap îngropat și a șuruburilor de reglare. Adecvat pentru metale cu 
rezistenţă redusă care s-ar putea rupe în timpul dezasamblării, de exemplu aluminiu 
sau alamă. 

Dimensiune filet:    M24 
Rezistenta:     mică 
Rezistenţă funcţională după:   6 ore 
Cuplu de demontare şuruburi:  4 - 8 Nm 
Rezistenţă la temperaturi:  – 55 to +150°C 
 

MSS.550.T50 50 g MD Solutie etansare filete 550.222  
MSS.550.T250 250 g MD Solutie etansare filete 550.222  

 
 
MEDIE 
Utilizaţi asiguratorul de filete MSS.585.243 
Eficient pe toate metalele, inclusiv pe substraturi pasive (de exemplu oţel 

inoxidabil, aluminiu, suprafeţe placate). Au demonstrat că tolerează ușoare 
contaminări de uleiuri industriale, de ex. uleiuri de motor, uleiuri anticorozive și 
lichide de răcire (la tăiere). Previne autodesfacerea pieselor expuse la vibraţii, cum 
ar fi pompe, cutii de viteze sau prese. Permite dezasamblarea cu scule de mână 
pentru întreţinere. 

Dimensiune filet:    M36 
Rezistenta:     medie 
Rezistenţă funcţională după:   2 ore 
Cuplu de demontare şuruburi:  17 - 22 Nm 
Rezistenţă la temperaturi:  – 55 to +150°C 
 

MSS.585.T50 50 g MD Solutie etansare filete 585.243  
MSS.585.T250 250 g MD Solutie etansare filete 585.243  

 
 
 
 
 
 



MARE 
Utilizaţi asiguratorul de filete MSS.641.270/1 
Adecvat pentru toate organele de asamblare metalice, inclusiv cele din oţel 

inoxidabil, aluminiu, suprafeţe placate și acoperiri fără crom. Tolerează ușoare 
contaminări de uleiuri industriale, de ex. uleiuri de motor, uleiuri anticorozive și 
lichide de răcire (la tăiere). Ideal pentru asigurarea permanentă a prezoanelor de 
fixare la blocurile-motor și carcasele de pompă. Se utilizează dacă nu este necesară 
îndepărtarea periodică pentru întreţinere. 

Dimensiune filet:    M20 
Rezistenta:     mare 
Rezistenţă funcţională după:   6 ore 
Cuplu de demontare şuruburi:  28 - 35 Nm 
Rezistenţă la temperaturi:  – 55 to +150°C 
 

MSS.641.T50 50 g MD Solutie etansare filete 641.270/1  
MSS.641.T250 250 g MD Solutie etansare filete 641.270/1  

 
Alte tipuri de solutii pentru asigurarea asamblărilor filetate adecvate aplicaţiei dumneavoastră 

 
MSS.541.241 - rezistenţă medie, vâscozitate scăzută, filete mici 
Dimensiune filet:    M12 
Rezistenta:     medie 
Timp de fixare:   10 – 20 de minute 
Solidificare completa dupa:   1 – 3 ore 
Cuplu de demontare şuruburi:  10 – 15 Nm 
Rezistenţă la temperaturi:  – 55 to +150°C 
 

MSS.541.F10 10 g MD Solutie etansare filete 541.241  
MSS.541.F50 50 g MD Solutie etansare filete 541.241  
MSS.541.F250 250 g MD Solutie etansare filete 541.241  

 
MSS.581.242 - rezistenţă medie, vâscozitate medie, uz general 
Dimensiune filet:    M24 
Rezistenta:     medie 
Timp de fixare:   10 – 20 de minute 
Solidificare completa dupa:   1 – 3 ore 
Cuplu de demontare şuruburi:  14 – 18 Nm 
Rezistenţă la temperaturi:  – 55 to +150°C 
 

MSS.581.F10 10 g MD Solutie etansare filete 581.242  
MSS.581.F50 50 g MD Solutie etansare filete 581.242  
MSS.585.F250 250 g MD Solutie etansare filete 581.242  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MSS.642.272 - rezistenţă mare, rezistenţă la temperatură ridicată 
Dimensiune filet:    M36 
Rezistenta:     mare 
Timp de fixare:   20 – 40 de minute 
Solidificare completa dupa:   3 – 6 ore 
Cuplu de demontare şuruburi:  20 – 25 Nm 
Rezistenţă la temperaturi:  – 55 to +230°C 
 

MSS.642.F10 10 g MD Solutie etansare filete 642.272  
MSS.642.F50 50 g MD Solutie etansare filete 642.272  
MSS.642.F250 250 g MD Solutie etansare filete 642.272  

 
MSS.681.262 - rezistenţă medie/mare, uz general 
Dimensiune filet:    M36 
Rezistenta:     medie/mare 
Timp de fixare:   10 – 15 de minute 
Solidificare completa dupa:   1 – 3 ore 
Cuplu de demontare şuruburi:  20 – 25 Nm 
Rezistenţă la temperaturi:  – 55 to +150°C 

MSS.681.F10 10 g MD Solutie etansare filete 681.262  
MSS.681.F50 50 g MD Solutie etansare filete 681.262  
MSS.681.F250 250 g MD Solutie etansare filete 681.262  

 
MSS.587.245 - rezistenţă medie, vâscozitate medie, filete mari 
Dimensiune filet:    M80 (3”) 
Rezistenta:     medie 
Timp de fixare:   15 – 30 de minute 
Solidificare completa dupa:   1 – 3 ore 
Cuplu de demontare şuruburi:  10 – 15 Nm 
Rezistenţă la temperaturi:  – 55 to +150°C 
 

MSS.587.T50 50 g MD Solutie etansare filete 587.245  
MSS.587.T250 250 g MD Solutie etansare filete 587.245  

 
 
 
 
 
 



MD-SCREW RETENTION  SECURING THREADED CONNECTIONS 
Soluţii pentru asigurarea asamblărilor filetate 

Date tehnice MSS.520.290 MSS.541.241 MSS.550.222 MSS.581.242 MSS.585.243 MSS.587.245 MSS. 
641.270/1 MSS.642.272 MSS.681.262 

Culoare verde albastru violet albastru albastru albastru verde rosu Rosu 

Vâscozitate (25°C) 
(mPa.s) 10 - 20 100 - 150 900 - 1,000 900 - 1,000 1,900 - 

7,500 

6,000 - 
30,000 

Tixotropic 
400 - 700 8,000 - 

15,000 
3,000 - 
6,000 

Densitate (25°C) 1.1 1.05 1.05 1.05 1.05 1.04 1.10 1.10 1.05 

Rezistenţă la 
temperaturi 

- 55°C - 
+150°C 

55°C - 
+150°C 

55°C - 
+150°C 

55°C - 
+150°C 

55°C - 
+150°C 

55°C - 
+150°C 

55°C - 
+150°C 

55°C - 
+230°C 

55°C - 
+150°C 

Umplere (mm) 0.07 0.1 0.2 0.2 0.25 0.30 0.15 0.30 0.25 

Forţă de rupere (Nm) 15 - 25 10-15 4 – 8 14 - 18 17 - 22 10 - 15 28 -35 20 -25 20 - 25 

Rezistenţă la forfecare  
(DIN54452) (N/mm²) 8 - 12 8 - 12 3 - 5 8 - 12 9 -13 8 - 12 15 - 20 15 -25 10 - 15 

Fixare (mm) 10 - 20 10 -20 15 -30 10 - 20 10 – 20 15 - 30 10 - 20 20 - 40 10 - 15 

Putere funcţională 
(ore) 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 3 - 6 1 - 3 

Întărire completă 
(ore) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Valabilitate (luni) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Pentru filet metric M5 M12 M24 M24 M36 M80 M20 M36 M36 

Clasa de rezistenţă 
(DIN 30661) 3 2 1 2 2 2 3 3 2 

 
 



Soluţii pentru fixarea asamblărilor cilindrice coaxiale 
MD-BUSHING AND BEARING RETENTION 
BEARINGS/BUSHINGS/SHAFTS/HUBS 
Asamblări cilindrice 
 

De ce un compus Marston Domsel pentru fixarea asamblărilor cilindrice 
coaxiale? 
 

Compușii Marston Domsel pentru fixarea asamblărilor cilindrice coaxiale asigură lagărele, bucșele 
și piesele cilindrice în carcase sau pe arbori. Aceștia obţin capacitatea maximă de transmitere de sarcină 
și distribuţie uniformă a tensiunilor, eliminând coroziunea prin frecare. Aplicaţi sub formă lichidă, 
aceștia realizează un contact de 100% între suprafeţele metalice care se îmbină - astfel, nu mai este 
necesar să utilizaţi piese de schimb costisitoare, un proces de uzinare care consumă timp sau metode 
mecanice. 

Compușii Marston pentru fixarea asamblărilor cilindrice coaxiale umplu spaţiul interior dintre 
componente și se întăresc pentru a forma o asamblare de mare precizie. 
 

Compușii Marston Domsel pentru fixarea asamblărilor cilindrice coaxiale prezintă mult mai 
multe avantaje comparativ cu metodele de asamblare convenţionale: 

 Pivoţi, ansambluri cu pene/canale de pană: Prezintă o distribuţie neuniformă a masei, un 
dezechilibru care poate conduce la vibraţii la viteze mari. 
 Caneluri și îmbinări în dinţi: Acestea generează tensiuni mari, datorită „efectului de crestare” care 
apare în zona unei pene. Costuri de uzinare ridicate. 
 Inele de strângere, îmbinări prin presare, îmbinări prin fretare și îmbinări conice: Pentru 
transmiterea cuplului se bazează doar pe fretare, așadar aceste metode sunt limitate de material, de 
suprafeţe și de proiectare. Pentru obţinerea capacităţilor de sarcină specifice sunt necesare toleranţe 
strânse, ceea ce duce la costuri de producţie ridicate. Îmbinarea prin presare creează tensiuni în 
componente, putându-le defecta, în special dacă acestea se combină cu tensiunile de operare. 
 Sudură sau lipire cu aliaj metalic: Se pot îmbina doar metale compatibile, piesele putându-se 
distorsiona datorită temperaturii ridicate necesare. Încălzirea materialului poate genera tensiuni 
reziduale și degradare structurală. Și dezasamblarea poate fi dificilă sau imposibilă. 
 

Avantajele compușilor Marston Domsel pentru fixarea asamblărilor cilindrice coaxiale 
comparativ cu metodele de asamblare tradiţionale: 
 Produse de mare rezistenţă, pot suporta sarcini ridicate 
 Umplu toate golurile, prevenind coroziunea și frecarea 
 Contact 100 % – sarcinile și tensiunile sunt distribuite uniform pe îmbinarea respectivă 
 Solidificare rapidă 
 Rezistenţă la multe substanţe 
 Văscozitate mică cu o excelenţă acţiune capilară 
 Vâscozitate medie şi mare pentru rulmenţi, bucşi etc. 
 

Avantajele compușilor Marston pentru fixarea asamblărilor cilindrice coaxiale în combinaţie 
cu îmbinările prin fretare sau îmbinările prin presare: 
 Performanţă și transmitere de sarcină superioare împreună cu soluţiile existente în materie de 
proiectare și geometrie 
 Performanţă egală printr-un nivel mai mic de presare/construcţie mai ușoară 
 

 
 
 
 
 
 



Factorii principali de care trebuie să ţineţi cont la alegerea compusului Marston adecvat 
pentru fixarea asamblărilor cilindrice coaxiale: 
 

1. Dimensiunea interstiţiului intre piese: 
 În mod tipic, compușii pentru fixarea asamblărilor cilindrice coaxiale cu vâscozitate redusă (125 la 
2.000 mPa·s) sunt utilizaţi pentru interstiţii de până la 0,15 mm. Pentru interstiţii mai mari de 0,15 mm, 
trebuie utilizaţi compuși pentru fixarea asamblărilor cilindrice coaxiale cu vâscozităţi  mai mari (>2.000 
mPa·s). 
 

2. Rezistenţa la temperatură: 
Majoritatea compușilor Marston Domsel pentru fixarea asamblărilor cilindrice coaxiale sunt 

capabili să suporte temperaturi până la 150 °C . Pentru aplicaţii care necesită rezistenţă la temperature 
mai mari, Marston Domsel a dezvoltat o gamă speciala de produse pentru fixarea asamblărilor cilindrice 
coaxiale care rezistă la temperaturi de până la 230 °C. 
 

3. Rezistenţa lipiturii: 
Un compus pentru fixarea asamblărilor cilindrice coaxiale cu rezistenţă mare este recomandat la 

aplicaţii care necesită o lipire permanentă. 
Dacă piesele trebuie demontate pentru lucrări de întreţinere, este mai bine să utilizaţi un produs 

cu rezistenţă medie, deoarece rezistenţa la forfecare este mai mică. 
 

4. Viteza de întărire: 
Multe aplicaţii în producţie necesită compuși pentru fixarea asamblărilor cilindrice coaxiale cu 

viteză mare de întărire pentru a optimiza cantitatea de producţie. Pe de altă parte, unele aplicaţii necesită 
o întărire mai lentă care să permita reglaje după asamblarea pieselor. Gama noastră de compuși Marston 
pentru fixarea asamblărilor cilindrice coaxiale oferă o paletă largă de viteze de întărire. 
  

Pregătirea suprafeţelor: 
Componentele trebuie să fie curate și necontaminate cu grăsimi, ulei, lichide de răcire (la tăiere), 
acoperiri de protecţie etc. 
 Degresaţi, curăţaţi și uscaţi suprafeţele înainte de aplicarea etanșantului – utilizaţi Marston Cleaner 
 Dacă adezivul se aplică la o temperatură mai mică de 5 °C, se recomandă pretratarea cu MD-Activator 

Nr. 11 
 Viteza de întărire a compusului pentru fixarea asamblărilor cilindrice coaxiale poate crește dacă 

utilizaţi MD-Activatorul Nr. 11 
 
 
Pentru asamblarilie cilindrice coaxiale slăbite foarte mult sau foarte uzate 
 
MBL.668.660 (cu/fara activator MD Nr. 11) - rezistenţă mare, umplere interstiţii pentru reparaţie 
Ideal pentru repararea fără reprelucrare a pieselor coaxiale uzate. Permite reutilizarea cuzineţilor de 
lagăr, penelor, canelurilor sau pieselor tronconice Uzate. Adecvat pentru fixarea garniturilor de reglare. 
 
Culoare:     argintiu 
Rezistenţa:      mare 
Timp de fixare:     15 - 30 minute 
Rezistenţă la manevrare după aplicare: 3 – 6 ore 
Joc radial:      Până la 0,5 mm 
Interval temperatură de lucru:   – 55 la +150 °C 
 

MBL.668.T50 Tub 50 g MD Solutie fixare ansamble cilindrice MBL.668.660  
 
 
 
 
 



In cazul in care piesele necesita sa fie dezasamblate ulterior 
 
MBL.630.641 - rezistenţă medie, dacă este necesară dezasamblarea 
Ideal pentru piese care necesită dezasamblare ulterioară, de exemplu pentru fixarea 
lagărelor pe arbori și în carcase. 
Culoare:     galben 
Rezistenţa:      medie 
Timp de fixare:     20 minute 
Rezistenţă la manevrare după aplicare: 1 – 3 ore 
Joc radial:      Până la 0,12 mm 
Interval temperatură de lucru:   – 55 la +150 °C 
 

MBL.630.F50 50 g MD Solutie fixare ansamble cilindrice MBL.630.641  
MBL.630.F250 250 g MD Solutie fixare ansamble cilindrice MBL.630.641  

 
Daca este nevoie de temperatură de lucru peste 150°C 
 
MBL.665.620 - rezistenţă mare, rezistenţă la temperaturi ridicate 
Rezistenţă la temperature ridicate. Ideal pentru fixarea știfturilor la asamblarea 
radiatoarelor, cămășilor în carcasele pompelor și lagărelor la transmisiile automate. 
Culoare:     verde 
Rezistenţa:      mare 
Timp de fixare:     30 minute 
Rezistenţă la manevrare după aplicare: 3 – 6 ore 
Joc radial:      Până la 0,3 mm 
Interval temperatură de lucru:   – 55 la +230 °C 
 

MBL.665.F50 50 g MD Solutie fixare ansamble cilindrice MBL.665.620  
MBL.655.F250 250 g MD Solutie fixare ansamble cilindrice MBL.665.620  

 
MBL.650.648 - rezistenţă mare, rezistenţă la temperaturi ridicate 
Rezistenţă crescută la temperatură. Ideal pentru fixarea pieselor cu montare cu joc 
sau prin presare, de exemplu fixarea bucșelor, lagărelor, dispozitivelor de etanșare, 
ventilatoarelor și cămășilor de pompă. 
Culoare:     verde 
Rezistenţa:      mare 
Timp de fixare:     2 - 5 minute 
Rezistenţă la manevrare după aplicare: 1 – 3 ore 
Joc radial:      Până la 0,15 mm 
Interval temperatură de lucru:   – 55 la +175 °C 
 

MBL.650.F50 50 g MD Solutie fixare ansamble cilindrice MBL.650.648  
MBL.650.F250 250 g MD Solutie fixare ansamble cilindrice MBL.650.648  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Daca este nevoie de temperatură de lucru pana la 150°C 
 
MBL.690.638 - rezistenţă ridicată, uz general 
Cea mai bună rezistenţă la sarcini dinamice, axiale și radiale. Ideal pentru arbori, 
roţi dinţate, roţi de transmisie și piese cilindrice similar 
Culoare:     verde 
Rezistenţa:      mare 
Timp de fixare:     2 - 5 minute 
Rezistenţă la manevrare după aplicare: 1 – 3 ore 
Joc radial:      Până la 0,25 mm 
Interval temperatură de lucru:   – 55 la +150 °C 
 

MBL.690.F50 50 g MD Solutie fixare ansamble cilindrice MBL.690.638  
MBL.690.F250 250 g MD Solutie fixare ansamble cilindrice MBL.690.638  

 
MBL.610.603 - rezistenţă mare; toleranţă la ulei 
Ideal pentru fixarea pieselor cilindrice cu joc mic. Ideal pentru fixarea pieselor 
cilindrice cu joc mic. Omologat pentru utilizare la lagăre. 
Culoare:     verde 
Rezistenţa:      mare 
Timp de fixare:     5 – 10 minute 
Rezistenţă la manevrare după aplicare: 1 – 3 ore 
Joc radial:      Până la 0,1 mm 
Interval temperatură de lucru:   – 55 la +150 °C 
 
 

MBL.610.F50 50 g MD Solutie fixare ansamble cilindrice MBL.610.603  
MBL.610.F250 250 g MD Solutie fixare ansamble cilindrice MBL.610.603  

 
MD ANAEROBIC ACTIVATOR Nr. 11   Ideal pentru produsele anaerobe 
 

Activatorul Marston-Domsel pentru materiale lichide anaerobe accelerează 
întărirea chiar și la temperaturi scăzute. 

Se utilizeaza ca pretratament pentru etansarea filetelor atunci cand se aplică la o 
temperatură mai mică de 5 °C 
 

MAC.A11.Y150 Spray 150 ml MD-Activator Nr. 11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etanșarea componentelor filetate 
MD-PIPE THREAD - THREAD SEALS  
 

Etanșanţii de filete Marston Domsel sunt disponibili în formă lichidă anaerobă sau silicon și previn 
scurgerea de gaze și lichide. Concepuţi pentru aplicaţii la presiune scăzută și ridicată, aceștia umplu 
spaţiul dintre piesele filetate și asigură o etanșare instantanee la presiune joasă. După ce s-au întărit 
complet, aceste produse etanșează la rezistenţa la plesnire a majorităţii sistemelor de conducte. 
Etanşanţii de filete pot fi utilizaţi pentru foarte multe aplicaţii industriale diferite precum racorduri de 
ţevi, obturatoare şi supape, depozitarea gazelor şi lichidelor sau instalaţii generale casnice şi industriale. 
Aceştia se pot aplica, de asemenea, în sistemele şi aparatele hidraulice, precum şi în echipamentele 
asociate. 

Dezavantajele  tipurilor de etansanti traditionali: 
Compuși de etanșare pe bază de solvenţi: Se încreţesc în timpul întăririi pe măsură ce solvenţii 

se evaporă. Racorduri ce necesită restrângere pentru a minimiza golurile. Asigură ansamblul printr-o 
combinaţie de frecare și deformare. 

Bandă PTFE: Lubrefiază pe direcţie oblică, permiţând slăbirea racordurilor în cazul sarcinilor 
dinamice și având ca efect pierderea forţei de fixare și scurgerea. Sarcinile dinamice pot accelera 
deformarea, provocând scurgeri în timp. Efectul de lubrifiere al benzii PTFE provoacă în mod frecvent 
strângerea excesivă a organelor de asamblare, crescând tensiunea sau provocând spargerea pieselor. 
Aplicarea necesită bune aptitudini profesionale pentru a evita tensionarea racordurilor sau a pieselor 
turnate. 

Câlţi & Pastă: sunt dificil de aplicat și necesită multă experienţă, lasă murdărie la asamblare și 
interferă cu cuplul necesar obţinerii pretensionării corecte. În mod frecvent necesită refacerea lucrării 
pentru obţinerea unei etanșări 100% a ansamblului. 

Avantajele etanșanţilor de filete Marston Domsel comparativ cu tipurile de etanșanţi 
tradiţionali: 
 Monocomponent – aplicare curată și ușoară 
 Nu se scurge, nu se contractă, nu blochează sistemele 
 Se pot utiliza la racorduri de ţevi de orice dimensiuni 
 Înlocuiesc toate tipurile de benzi și etanșanţi pe bază de câlţi/pastă 
 Etanșantul rezistă la efectele vibraţiilor și șocurilor 
 Protejează zonele filetate îmbinate împotriva coroziunii 
 Rezista la temperaturi de la – 55°C pana la 230°C 

Pregătirea suafeţelor: 

Pregătirea corectă a suprafeţelor este cel mai important factor pentru asigurarea succesului deplin 
al performanţei oricărui etansant.  
 Degresaţi, curăţaţi și uscaţi filetele înainte de aplicarea adezivului – utilizaţi Marston Cleaner 
 Dacă etanșanţii anaerobi se aplică la o temperatură de sub 5 °C, este necesară pretratarea cu  
activatorul MD-Activator Nr. 11 

Alegerea etanșantului de filete Marston Domsel adecvat aplicaţiei dumneavoastră: 
Etanșanţii trebuie aleși pentru performanţă de etanșare fiabilă pe termen lung. Ţevile nu trebuie 

să prezinte scurgeri nici în cele mai severe condiţii de vibraţii, atacuri chimice, căldură sau vârfuri de 
presiune. Substraturile care trebuie etanșate reprezintă criteriul cheie la alegerea unui etanșant de filete. 
Filetele sunt din plastic, metal sau o combinaţie de metal și plastic? De obicei, filetele din plastic necesită 
un etanșant diferit de cel pentru filetele din metal. Următoarele explicaţii vă vor ajuta să identificaţi 
tehnologia ce trebuie aleasă pentru fiecare tip de material al racordurilor: 
Anaerob: 
Tehnologie: Etanșanţii de filete anaerobi Marston Domsel se întăresc în absenţa aerului și prin contactul 
cu metalele când sunt fixaţi între filetele racordurilor de ţevi. 
Domeniu de utilizare: Orice tip de fitinguri metalice. 
Silicon: 
Tehnologie: Etanșantul de filete Marston Domsel pe bază de silicon polimerizează la temperatura 
camerei, reacţionând cu umiditatea ambientală (RTV = întărire la temperatura camerei) 
Domeniu de utilizare: Ideal pentru utilizarea pe substraturi filetate din plastic sau combinaţii de 
substraturi plastic/metal 



Tipuri de etansanti (anaerobi): 
MRG.666.620 - rezistenţă mare, rezistenţă la temperaturi ridicate 
Ideal pentru fixarea știfturilor la asamblarea radiatoarelor, cămășilor în carcasele 
pompelor și lagărelor la transmisiile automate. 
Dimensiune maximă filet:  M56 (2’’) 
Joc radial maxim:   0,25 mm 
Timp de fixare:    20 – 40 minute 
Solidificare completa:   6 – 12 ore 
Interval temperatură de lucru:   – 55°C to +200°C 

MRG.666.F50 50 g MD Adeziv etansare conducte/tevi 666.620  
MRG.666.F250 250 g MD Adeziv etansare conducte/tevi 666.620  

 
MRG.670.542 - pentru metal, filete fine, în special conducte hidraulice 
Ideal pentru filete fine, precum cele utilizate la fitingurile hidraulice, pneumatice și 
generale 
Dimensiune maximă filet:  M56 (2’’) 
Joc radial maxim:   0,15 mm 
Timp de fixare:    10 – 20 minute 
Solidificare completa:   1 – 3 ore 
Interval temperatură de lucru:   – 55°C to +150°C 

MRG.670.F50 50 g MD Adeziv etansare conducte/tevi 670.542  
MRG.670.F250 250 g MD Adeziv etansare conducte/tevi 670.542  

 
MRG.675.577 - pentru metal, uz general 
Etanșant de uz general pentru orice filete metalice grosiere. Adecvat pentru aplicări rapide la 
temperaturi scăzute, de exemplu la întreţinerea utilajelor folosite în aer liber 
Dimensiune maximă filet:  M80 (3’’) 
Joc radial maxim:   0,5 mm 
Timp de fixare:    10 – 30 minute 
Solidificare completa:   1 – 3 ore 
Interval temperatură de lucru:   – 55°C to +150°C 

MRG.675.T50 50 g MD Adeziv etansare conducte/tevi 675.577  
MRG.675.T250 250 g MD Adeziv etansare conducte/tevi 675.577  

 
MRG.676.576  
Dimensiune maximă filet:  M56 (2’’) 
Joc radial maxim:   0,3 mm 
Timp de fixare:    15 – 30 minute 
Solidificare completa:   1 – 3 ore 
Interval temperatură de lucru:   – 55°C to +180°C 

MRG.676.T100 Tub 100 g MD Adeziv etansare conducte/tevi 676.576  
MRG.678.511 - pentru metal, rezistenţă redusă, uz general 
Dimensiune maximă filet:  M80 (3’’) 
Joc radial maxim:   0,3 mm 
Rezistenţă la demontare:  redusă 
Timp de fixare:    20 – 40 minute 
Solidificare completa:   1 – 3 ore 
Interval temperatură de lucru:   – 55°C to +150°C 

MRG.678.T50 50 g MD Adeziv etansare conducte/tevi 678.511  
MRG.678.T250 250 g MD Adeziv etansare conducte/tevi 678.511  



Made in Germany ! 

Nou! Etansanti anaerobi acum si in 
dispensere cu pompa 

Fara tuburi blocate ... 

Fara reziduuri in recipient ... 
 
 
Dozare usoara 
Fara picuraturi sau prelingeri ulterioare 
Etansantii foarte vascosi sunt aplicati cu usurinta si fara 
probleme 
Permit dozarea precisa 
 

 

 

Nou pentru: 

 Etansarea asamblarilor filetate 
 Etansarea componentelor filetate 
 Etansarea asamblarilor cilindrice coaxiale 
 Etansarea suprafetelor 

Disponibile in dozaje de 15 si 50 g. 

 

 

 

 

 



Produse speciale 
 
MD-Pastă cu ceramică 
MD-Ceramic paste 
 
 Este o pastă compusă din ulei fin, agenţi anorganici de legare şi aditivi ceramici. 
Produsul poate fi folosit ca o pastă într-un interval de temperatură de la -20 °C la aprox. 
+150 °C. Lubrefiantul solid din componenta sa rezistă până la 1500°C. 
 Produsul nu conţine pigmenţi metalici sau grafit, sulfat de molibden sau aditivi 
care conţin sulf. 
Pasta cu ceramică este folosită la temperaturi şi presiuni foarte ridicate în inginerie, la 
roţile dinţate, glisiere, şine de ghidare şi articulaţii, în principal acolo unde sunt mişcări 
lente de alunecare. 
 Asigură o instalare rapidă si uşoară şi permite pieselor să fie uşor de demontat 
pentru service.  

Pentru lubrifiere și pentru prevenirea depunerilor pe componentele mașinilor 
care sunt supuse la temperaturi ridicate, cum ar fi șuruburi, bucșe alunecare, ghidaje, 
axe, arcuri, pene etc. Demontarea se face mai ușor. Pentru utilizare ca agent de separare 
pentru conexiuni filetate calde, de exemplu șuruburi calde, pe turbine, țevi de 
eșapament, roți dințate, supape, lanţuri, ghidaje și arbori care există în domenii cum ar fi 
industria petrochimică, în centralele electrice etc. Pentru utilizare ca un agent de 
separare în turnarea metalelor, turnare sub presiune, forjare și extrudare dacă sunt 
atinse temperaturi foarte ridicate. 
 

MKE.K200 Cartus 260 g MD-Pasta cu ceramica  
 

 
MD-Pastă cu cupru 
MD-copper paste 
 
 Pentru aplicaţii expuse la temperaturi ridicate de la – 30ºC până la       

+ 1300ºC. 
 Păstrează piesele în condiţii optime pentru a fi uşor de dezasamblat 

ulterior. 
 Rezistenţă la presiuni foarte mari 
 Bună conducătoare de electricitate 
 Excelent efect de lubrefiere si separare 
 Previne griparea componentelor din oţel 
 Disipează caldura 
 Nu conţine sulf, plumb şi nichel 
 Coeficient de frecare foarte mic 
 Foarte aderentă 
 Previne coroziunea şi îndepărtează apa 
 Efect de etanşare pentru gazele şi lichidele corozive 

 
Pasta cu cupru MD este ideala pentru instalarea, întreținerea și repararea de: 
Ghiduri, arcuri, șuruburi de garnituri de frână, șuruburi de evacuare, componente de legătură, bujii, 
bornele bateriei, agregate si cazane de încălzire centrală pentru instalare, întreținere și reparații. 
 

MCO.D500 Cutie 500 g MD-Pasta cu cupru  
 
 
 



 
MD-Banda multifuncţională 
 
Banda multifuncţională MD este o bandă cu auto-sudare constând din 
PIB (poliizobutilenă) şi cauciuc. Sudează rapid sub o anumită tensiune 
şi fără aer, temperatură şi presiune. 
Banda multifunctională MD este foarte uşor de aplicat şi nu este 
lipicioasă. 
Folosită în special pentru izolarea şi impregnarea componentelor electrice 
Protejează conductele metalice împotriva coroziunii. 
Rezistenţă excelentă la apă şi ozon. 
 
Domenii de aplicare: 
Racorduri, îmbinări, reparaţii la o gamă largă de cabluri de curent până la 46 kV. Izolarea şi impregnarea 
componentelor electrice,  acoperiri anticorozive (ex. ţevi metalice) 
Grosime: 0,5 mm 
Rezistenţă la temperaturi de la – 40 ºC până la +90ºC 
Rezistență dielectrică 4 kV 
 

MTR.R5 rola 5 m MD-Banda multifunctionala  
MTR.R5-BK rola 5 m /blister MD-Banda multifunctionala  

 
 
Bandă acrilică transparentă dublu adezivă 
MD-Acryl tape 
 
 Banda acrilică MD este o bandă dublu-adezivă extrem de puternică. Pentru o 
aderenţă puternică şi durabilă, se foloseşte la montare în toate zonele interioare şi 
exterioare. Pot fi ataşate în siguranţă şi de durată toate suprafeţele netede, cum ar fi 
metal, gresie, faianţă, geamuri, plastic, sticlă şi lemn.  
 Ideală pentru suporturile de montare, plăci, cârlige, elemente de stocare etc.  
 Rezistă la umiditate şi nu deteriorează suprafeţele. 
 

MAT.R1,5-BK rola 1,5 m  /blister MD-Bandă acrilică 2,20 € 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aerosoli MD 
Pentru diferite aplicaţii industriale  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

MD-Curăţitor frâne 
MD-brake cleaner spray 
 

Este un curăţitor pe bază de petrol. Nu conţine CFC, hidrocarburi aromatice sau 
alte substanţe toxice. 

Îndepărteazã resturile de adeziv, dizolvă diversele tipuri de markere (ex. Edding) 
de pe suprafeţe netede, neabsorbante, curăţă urmele de degete, murdăria întărită 
precum ceară, resturi de silicon, uleiuri şi grăsimi. Recomandat şi pentru îndepărtarea 
stratului de protecţie şi conservare ca de ex. la discurile de frână. 
 Se usucă foarte rapid 
 nu este coroziv şi nu atacă părţile din plastic sau cauciuc 
 

MSP.BR.Y600 Spray 600 ml MD-Curăţitor frâne  
 
 
 
MD-Curăţitor rapid 
MD-fast cleaner spray 
 
Este un spray concentrat folosit în toate domeniile industriale şi întreţinere. 
Curăţă, pătrunde în porii adânci şi degresează. 
Recomandat pentru: 
 îndepărtarea urmelor de ulei, vaseline, răşină, adezivi etc. 
 curăţarea pieselor, echipamentelor electrice, rulmenţi, ghidaje etc. 
 îndepărtarea petelor dificile de pe suprafeţe textile 
Date tehnice: 
densitate (20°C): 0.82 g/ml 
presiune (20°C): approx. 3.2 bar 
rata de pulverizare: approx. 3 g/s 
termen de valabilitate: 12 luni la temperatura camerei 
 

MSP.SR.Y400 Spray 400 ml MD-Curătitor rapid  
 
 
 



 
MD-Spray cu silicon 
MD-silicone spray 
 

Protejează, întreţine şi izolează pe o perioadă îndelungată materiale plastice, 
cauciuc, piese metalice etc. 
 Efect antistatic 
 Elimină umezeala la contacte electrice 
 Părţile din material plastic (bare de protecţie, grilă radiator, spoilere) capătă un 

luciu plăcut si îşi păstrează elasticitatea în timp. 
 Părţile din cauciuc (chedere, furtune, tampoane, anvelope) sunt protejate 

împotriva îngheţului, a îmbătrânirii, nu se lipesc şi nu se exfoliază. 
 Lubrifiază şi uşurează mişcarea rolelor de la centurile de siguranţă, elimină 

scârţâitul de contact intre piese în mişcare 
 rezistent la temperaturi înalte 
 protecţie împotriva oxidării şi coroziunii 
 foarte bună rezistenţă electrică 
 Nu pătează. 

 
MSP.SIL.Y400 Spray 400 ml MD-Spray cu silicon  

 
 
 
 
MD-Spray cu zinc (inchis) 
MD-zinc spray 
 

Spray-ul cu zinc (gri închis) oferă protecţie anticorozivă şi are o uscare rapidă, 
oferind o fiabilitate pe termen lung metalelor. 

Conţine 96% zinc pur. 
Domeniile de aplicare pentru acest produs se găsesc în toate sectoarele 

industriale, mai ales acolo unde metalele sunt expuse la coroziune. 
Aderă la aproape toate metalele. 
Spray-ul cu zinc oferă deasemenea o protecţie garantată pieselor găurite sau 

tăiate, fiind folosit ca amorsă pe părţile expuse la intemperii şi umezeală 
 
 uscare rapidă, peliculă netedă, nu lasă pori 
 poate fi sudat, conducător de electricitate sau utilizat ca strat intermediar 
 rezistenţă la temperaturi până la circa 500 °C 

 
Spray-ul cu zinc poate fi vopsit, dar se recomandă un test înainte datorită varietăţii de tipuri de 

vopsiri. 
testare cu nisip şi praf în conformitate cu DIN50021 : 400/80ųm < 0.5 mm 
DIN 53151 partea: Gt 0-1 
DIN 53152 încercare de îndoire: nici o schimbare de suprafaţă 
 

MSP.ZN.Y400 Spray 400 ml MD-Spray cu zinc  
 
 
 
 
 
 
 



MD-Spray cu zinc (deschis) 
MD-zinc alu spray 
 

Acoperire anticorozivă de culoarea zincării termice. 
MD-Spray cu zinc deschis oferă o protecţie anticorozivă pentru foarte multe 

suprafeţele metalice. 
Acest produs aderă chiar si cu materialele ne-feroase sau fier. 

Beneficiile speciale ale acestui produs sunt: 
 uscare foarte rapidă, formarea unei pelicule foarte subţiri 
 grad ridicat de strălucire 
 aceeaşi culoare cu cea a metalelor galvanizate 
 rezistenţă ridicată la abraziuni 
 rezistenţă la temperaturi de până la 600°C 
 aderanţă foarte bună şi poate fi vopsit  
Domenii de utilizare: 
MD-Spray-ul cu zinc deschis este foarte utilizat în domeniul industrial, acolo unde materialele deja 
prelucrate şi galvanizate au fost deteriorate, zgâriate etc. 
MD-Spray-ul cu zinc deschis este folosit ca protecţie anticorozivă şi reprezintă un echilibru optic datorită 
asemănării la culoare cu materialele proaspăt galvanizate. 
Principala zonă de aplicare a acestui produs este în domeniul aerelor condiţionate şi sistemelor de 
ventilaţie, sisteme de încălzire, construcţia de conducte/ţevi, caroserii auto şi în toate domeniile de 
prelucrări ale metalelor. 
Utilizare: 
Lucrează la temperatura camerei între  18°C si 25°C. Înainte de fiecare pulverizare agitaţi spray-ul timp 
de 3 minute până când bila din interior amestecă bine componentele. 
Efectuaţi apoi un test de pulverizare înainte. 
Curăţaţi suprafaţa de rugină şi grăsimi înainte de a utiliza MD-Spray cu zinc (Folositi MD Rust remover 
spray pentru îndepărtarea ruginii şi MD Cleaner/MD Brake Cleaner împotriva grăsimilor 
Aplicaţi produsul încrucişat la o distanta de aprox. 20-30 cm. Aşteptaţi 5-8 minute între straturi. Uscat la 
atingere în 15-20 minute. Uscare completă în 24 de ore. 
 

MSP.ZNA.Y400 Spray 400 ml MD-Spray cu zinc aluminiu  
 
MD-Spray cu teflon (PTFE - politetrafluor etilenă) 
MD-PTFE spray (Polytetrafluoroethylene) 
 

Sprayul cu teflon este un produs pe bază de PTFE (politetrafluor etilenă) având 
calităţi deosebite de lubrifiant şi fără conţinut de grăsimi. 
 aderă pe toate metalele, materialele plastice şi lemn 
 pe baza conţinutului ridicat de Teflon, se garantează un coeficient foarte scăzut de 

frecare 
 stratul de teflon este rezistent la uleiuri, grăsimi şi mulţi agenţi chimici respingând 

totodată praful, apa, umezeala şi murdăria 
 este rezistent la temperaturi cuprinse între -50 ° C şi +260 ° C. 
 se foloseste la centrele de prelucrare Rapid MFC, la maşini de sudat, la maşini de 

debavurat 
MD-PTFE poate fi utilizat în orice loc unde uleiurile minerale şi MoS2 nu poate fi 

utilizat din cauza contaminării, precum în electrotehnică şi inginerie electrică, 
prelucrarea maselor plastice, industria textilă etc. 
Utilizare: 
Se agită bine recipientul timp de 1 minut înainte de utilizare. Aplicaţi pe punctele unde necesită gresare, 
iar apoi dupa o perioadă de funcţionare verificaţi dacă efectul de lubrefiere a fost atins. Repetaţi procesul 
în cazul în care este necesar. 
 

MSP.TEF.Y400 Spray 400 ml MD-Spray cu PTFE  



Spray degripant & deruginol 
MD-rust solvent spray 
 

MD-rust solvent spray conţine o selecţie de agenţi cu proprietăţi excelente de 
dizolvare a ruginei, respingere a apei si, de asemenea, proprietăţi de penetrare şi 
protecţie anticorozivă și este, de asemenea, un lubrifiant folosit ca și spray de contact. 

MD-rust solvent spray poate fi folosit pentru îndepărtarea petelor de rugină, 
pătrunzând în cele mai mici cavităţi. 
 slăbeşte şuruburile gripate, piuliţe – pătrunde rapid 
 protejează împotriva coroziunii, lubrefiază suprafeţele alunecoase, elimină scârţâitul 
 produce fenomenul de deplasare a apei - îndepartează apa de pe contactele şi cablurile 

electrice 
 întreţine şi curăţă toate tipurile de lanţuri şi tije filetate 
 frecare redusă 
 nu atacă plasticul, vopseaua şi metalul 

MSP.MOS.Y400 Spray 400 ml MD-Spray degripant  
 
MD-Spray detectare scurgeri 
MD-leak detection spray 

Spray-ul pentru detectarea scurgerilor este usor de manevrat si este compus din 
97% substante active pure, nu este inflamabil, este anticoroziv si foarte rentabil, fiind 
testat conform DVGW. Acest spray pentru detectarea scurgerilor nu interactioneaza cu 
gaze ca de exemplu propan, butan, acetilena, gaz natural, azot, aer comprimat si 
hidrocarcarbura de fluor. 
 indica chiar si cele mai mici scurgeri prin formarea de bule sub forma de spuma 
 foarte util pentru utilizarea in locuri greu accesibile 
 nu este inflamabil, ca urmare poate fi utilizat in detectarea scurgerilor de gaz din tevi 

sau butelii 
Spray-ul pentru detectarea scurgerilor este produsul ideal pentru identificarea 

locurilor neetanse la conductele de gaze naturale si gaze lichide, armaturi, imbinari cu 
suruburi, racorduri, frane cu aer comprimat, tevile subterane, tevile de incalzire, boilere, 
anvelope, robinete, frane cu aer comprimat, supape etc. 

MSP.LS.Y400 Spray 500 ml MD-Spray detectare scurgeri  
 
MD-Vaselina alba cu litiu 
MD-white lithium grease spray 

Spray-ul cu vaselină albă cu litiu, vaselină cu multiple utilizări, este o pastă 
lubrifiantă lichidă aerosol destinată să reducă frecarea între suprafeţele lagărelor aflate în 
mişcare, fie ele din metal şi/sau o combinaţie din metal şi plastic. Deasemenea produsul 
protejează suprafeţele metalice împotriva coroziunii. 
 are o aderenaţă extraordinară pe materiale, nu este un lubrifiant care să se desprindă 
 lubrefiază toate părţile metalice mobile şi suprafeţele alunecoase 
 deasemenea poate fi aplicat şi pe materialele plastice 
 adecvat pentru utilizarea pe utilaje rulante 
 nu conţine particule de metal şi oferă protecţie îndelungată împotriva contaminării 
 rezistă la temperaturi de la -40 ° C până la +140 °C 
 un excelent inhibitor împotriva coroziunii şi a ruginii 
Domenii de utilizare: 
În intreaga industrie automotive şi în toate sectoarele de întreţinere şi mentenanţă (angrenaje deschise 
şi lanţuri, glisoare de ghidaj, şine de ghidare, lagăre, came, pistoane, utilaje, unelte şi echipamente). 
Produsul este recomandat a se folosi chiar si pe bornele acumulatorilor având funcţia de separare şi 
conservare. 

MSP.WF.Y400 Spray 400 ml MD-Vaselina alba cu litiu  



 
MD-Spray pentru întreţinerea  lanţurilor şi cablurilor 
MD-chain and rope care spray 
 

Este un produs transparent, subţire şi ful sintetic cu o capilaritate foarte puternică 
care oferă o lubrefiere pe termen lung. 

Acesta pătrunde în interiorul lanţurilor şi cablurilor oferindu-le protecţie continuă 
la temperaturi extreme de la -15°C până la +250°C. 
 aderă foarte bine pe lanţurile în mişcare şi cablurile de la macarale sau cele utilizate în 

construcţii, şi rămâne aplicat pe timp îndelungat 
 antistatic şi reduce zgomotul 
 neutru pentru O-ringuri, rezistenţă foarte mare la praf şi contaminare 
 

MSP.KS.Y400 Spray 400 ml MD-Spray pentru lanturi si cabluri  
 
 
MD-Spray congelat 
MD-cold spray freezer 
 
Produs extrem de versatil pe termen lung, folosit pentru răcirea foarte rapidă a părţilor 
din maşinile de producţie industrială. 
 
 indispensabil în depistarea supraîncărcărilor termice din domeniul electric 
 Eliberează componentele ruginite, corodate și gripate, prin efectul îngheţare-șoc 
 utilizat deasemenea ân răcirea părţilor de motor supraîncălzite pentru contracţia pe 

termen scurt a părţilor metalice 
 pentru îngheţarea pe termen scurt a conductelor de apă 
 răcirea imediată până la -65 ° C, datorită compoziției sale unice 
 spray-ul de congelat nu conduce curentul electric şi poate fi folosit pe orice tip de 

material 
Se pulverizeazp pe material de la o distanţă de 20-30 cm. Nu folosiţi în sectorul alimentar 
 

MSP.KÄ.Y400 Spray 400 ml MD-Spray congelat  
 
 
 
 
MD Spray ulei universal pentru prelucrari mecanice 
MD-universal drilling and cutting oil 
 
Acest produs de inalta performanta este folosit pentru toate procesele de prelucrare a 
metalelor (taiere, gaurire, frezare) si mai ales pentru metale greu de prelucrat (otel 
inoxidabil, aluminiu, metale grele etc) 
 lubrefiant cu efect de racire in timpul pulverizarii protejand sculele (nu contine 

aditivi agresivi) 
 patrunde in zone cu tolerante mici si mareste astfel durata de viata a 

instrumentelor (protectie foarte buna impotriva coroziunii) 
 protejeaza impotriva deterioararii suprafetelor 
 permite viteze foarte mari de taiere 
Pentru gaurire, filetare, strunjire, frezare, alezare si debitare materiale din otel, 
neferoase si orice tip de materiale feroase. 
 

MSP.SÖ.Y400 Spray 400 ml MD Spray ulei universal pentru prelucrari mecanice  
 



 
MD-Spray cu aluminiu 
MD-aluminium spray 
 
Contine 99,5% aluminiu pur 
 rezistenta la temperaturi inalte 900°C 
 rezistent la conditiile climatice, pelicula fina, protectie anticoroziva catodica 
 formeaza o pelicula rezistenta la zgarieturi si la perii 
 rezistent la majoritatea acizilor si lesiilor precum si la jetul a abur 
 se usuca rapid si formeaza o suprafata extrem de neteda 
 ofera o protectie dubla datorita particulelor de aluminiu pigmentate 
 adera la toate metalele, ceramica, lemn si sticla, precum si la foarte multe tipuri de 

plastic 
 conduce curentul electric, este foarte usor de aplicat si poate fi vopsit ulterior 
Spray-ul cu aluminiu MD este ideal pentru reparatii rapide a suprafetelor galvanizate 
deteriorate dupa sudura, gaurire, filetare, taiere etc. 
Potrivit pentru intretinerea si conservarea tevilor, constructiilor din otel, cuptoarelor, sistemelor de 
incalzire cu combustibil, abur si turbine, sisteme de ventilatie sisteme de evacuare, cazane si containere 
etc. 

MSP.AS.Y400 Spray 400 ml MD-Spray cu aluminiu  
 
MD-Spray inox 
MD-stainless steel spray 
 
Aliaj din otel inox rezistent la caldura care ofera protectie catodica extrem de rezistenta   
 Aliaj de crom, nichel și pigmenți de mangan 
 Aderență sigură la toate metalele, lemn, sticla, piatra, etc 
 Rezistență puternică la substanțe chimice agresive 
 Stratul din oțel inoxidabil oferă suprafețelor din metal un aspect lucios 
 aceeasi culoare ca si otelurile neruginite 
 Stratul este foarte rezistent la conditiile climatice si la impact 
Domenii de utilizare: 
Pentru repararea partilor din otel inxoidabil acolo unde este zgariat, oferind un efect 
optic de culoare a otelului inoxidabil (metalizat). Ofera protectie pe termen lung pentru 
țevi, mașini, silozuri, turbine etc 
pentru imbunatatirea suprafetei de sudat, potrivit ca vopsea pentru sudura in puncte. 
 

MSP.ES.Y400 Spray 400 ml MD-Spray inox  
 
MD-Spuma activa antistatica 
MD-anti static foam cleaner 
 
Asigura o curatare foarte eficienta pe toate suprafetele netede: geamuri, oglinzi, gresie, 
interioare auto, monitoare, suprafete de plastic etc. 
curatitor foarte puternic si usor 
foarte economic datorita ariei de acoperire 
toleranta buna la piele 
 
Domenii de utilizare: 
curata toate suprafetele netede si cu pori, nu lasa pete 
indeparteaza grasimile, urmele de nicotina si amprentele 
curata cu efect de spuma activa 
 

MSP.MSR.Y400 Spray 400 ml MD-Spuma activa antistatica  



 
MD-Spray cu ceramica anti-gripant 
MD-anti-seize-ceramic spray 
 
Lubrefiant de inalta performanta si cu efect de lunga durata pe baza de ceramica cu 
proprietati de inalta tehnologie. 
 stabilitate ridicată temperatură de la -40 ° C până la 1400 ° C și extrem de rezistent 

la presiune de până la 220 N / mm ² 
 aderenta excelenta si proprietati de lubrefiere datorita agentilor lubrefianti si de 

separare pe baza de ceramica 
 pentru rulmenti foarte stransi si suprafete alunecoase, previne griparea, frecarile, 

uzura si coroziunea 
 sigileaza flansele, garniturile plate si carcasele de pompe, si poate fi folosit in mod 

special in sectorul alimentar deoarece nu contine metale si grafit si deasemenea 
elemente toxice. 

 foarte rezistent la gaze, acizi, lesii si saruri 
 previne coroziunea electro-chimica 

MSP.AK.Y400 Spray 400 ml MD-Spray cu ceramica anti-gripant  
 
MD-Spray anti-stropi 
MD-anti splatter release 
 
Cea mai buna protectie impotriva stropilor de sudura de pe duzele de gaz sau alte 
materiale 
 nu contine silicon sau acizi 
 contine 95% material pur 
 aplicabil pentru tipurile de sudura electrice si cu gaz 
 deasemenea poate fi folosit ca matrita protectoare 
Potrivit pentru toate materialele sudabile (otel, Nirosta si aluminiu). Suprafetele 
tratate pot fi vopsite sau metalizate dupa tratare 
 

MSP.ST.Y400 Spray 400 ml MD-Spray anti-stropi  
 
MD-Spray intretinere inox 
MD-stainless steel care spray 
 
Curata, mentine, protejeaza, conserva toate suprafetele din otel inox si polisate. 
Formeaza un film protector impotriva stropilor de apa si impotriva murdariei, 
oxidarii si a influentelor de mediu. 
Are un efect anti-static si protejeaza efectiv impotriva amprentelor si altor 
contaminari. Curãtã urme usoare de murdãrie, praf, stropii de var si amprentele 
uleioase. 
Nu afecteaza suprafetele vopsite 
Aplicabil oriunde inoxul are nevoie sa straluceasca. 
 
Domenii de utilizare: 
Pentru o curățare și îngrijire în bucătării, în zonele sanitare, în lifturi, pe balustrade, 
pe suprafețe din oțel inoxidabil, etc 
Poate fi utilizat în case publice, restaurante, hoteluri, birouri, aeroporturi, parcuri de 
vehicule, spitale, complexe de birouri și în industrie 
Este de asemenea potrivit pentru prelucrarea produselor alimentare și sectorul sănătății 
 
MSP.EP.Y400 Spray 400 ml MD-Spray intretinere inox  



MD-Spray ulei multifunctional 
MD-multi-function oil spray 
 
Este un spray cu ulei de vascozitate mica pentru lubrefierea si intretinerea pieselor 
metalice. Acesta este utilizat in sectorul auto, inginerie, prelucrarea metalelor etc. 
Spray-ul MD cu ulei multifunctional patrunde si lubrefiaza filetele, balamale, arcuri, 
robineti, ferestre, manerele usilor, scaune de birou etc 
inlatura umezeala 
Este hidrofob pentru suprafete, de ex. Pe contactele electrice, motociclete, motoare 
exterioare etc. 
Dizolva urmele de creion, reziduuri de grasimi, gudron, cauciu si adeziv 
Lasa un strat protector impotriva ruginii si coroziunii 
Slabeste partile ruginite 
Pătrunde adânc și slăbește piulițele ruginite, corodate și gripate, șuruburi, cabluri și 
alte dispozitive de închidere. 
slabeste mecanismele gripate 
Slăbește si lubrefiaza încuietorile blocate la usi, balamale, fermoare, mașini de cusut, racorduri și cabluri. 
 

MSP.MF.Y400 Spray 400 ml MD-Spray ulei multifunctional  
 
 
 
 
MD-Spray cu adeziv 
MD-adhesive spray 
 
Spray-ul cu adeziv MD elimina problemele ivite in industrie cu privire la lipirea 
suprafetelor. 
Lipeste hârtie, carton, covoare, lemn, plută, textile din piele, cauciuc, spuma de 
cauciuc și din material plastic 
curat, rapid si usor de folosit 
putere de lipire imediata si foarte multe tipuri de utilizari 
economic si cu aplicatii precise datorita duzei 
rezistență la căldură: tensionat: 80 ° C, netensionat: 100 ° C 
 

MSP.SK.Y400 Spray 400 ml MD-Spray cu adeziv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTRUMENTE DE LUCRU 
Pistoale de dozare, tuburi de dozare, tuburi capilare 
 
Cu o gamă largă de tuburi și duze capilare, Marston-Domsel oferă posibilități pentru cele mai variate 
dimensiuni. 
Cu sistemele de dozare Marston Domsel la fiecare aplicatie a materialelor aveti efortul sub control. 
 

 Amestecarea optima si aplicarea materialului intr-o singura operatie 
 Detineti controlul aplicatiei prin utilizarea foarte usoara 
 Pierderea scazuta din material prin dozaj precis  
 Cartușele pot fi schimbate rapid 
 Pistolul de dozare este foarte confortabil in mana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MZ.DP.1 Pistol pentru cartus bicompus 400 g  MZ.DP.2 Pistol pentru cartus bicompus 50 g   10:1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MZ.DP.50 Pistol pentru cartus bicompus 50 g   
1:1 / 2:1  MZ.DP.400D Pistol DELUXE pentru cartus bicompus 

400 g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MZ.DP.400 Pistol ECO pentru cartus bicompus 
400 g  MZ.DP.380 Pistol pentru cartus bicompus 380 g   

10:1 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MZ.DP.300 Pistol DELUXE pentru cartus 300 g  MZ.DP400DL Pistol pneumatic pentru cartus 
bicompus 400 g 

 
 
 

1. Duza de amestecare pentru tuburi de 400g 
2. Mixer 10:1 
3. Mixer standard 1:1 
4. Mixer 1:1 cu varf de picurare fin 
5. Mixer patrat 400 g 
6. Mixer rotund 400 g 
7. Mixer pentru MD MS 2K Polymer 
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