
 

   MM 1018 
      P 
   *2044 

      FL  
  *2060           

P langsam 
  *2041 

Zpracovatelnost (+20°C) (min.) 
Vytvrzování (+20°C)  (hod.) 
Max. pevnost v tlaku (N/mm2) 
E- modul DIN53457 (N/mm2) 
Specifická hmotnost (g/mm3) 
Pevnost v tahu (N/mm2) 
Pevnost v ohybu (N/mm2 
Koef.lin. roztažnosti (l/K) 
 
Součinitel adh. přilnavosti 
Odolnost proti chem. vlivům 
 
Tepelná vodivost trvalá (°C) 
 
                                   Komp.(A) 
Poměr míchání 
dle váhy                    Komp.(B) 
 

     45 
      24 
     160    
  14000 
     2,4   
       76  
       89 
32x10-6  
   
 0,5 (viz  
velmi dobrá 
 
-40až+90°C 
 
        7,9 
 
       2,1 

  120 
    36    
    140  
  12000 
     2,4 
      71 
      83 
32x10-6 
 
zvláštní 
vizzvláštní 
 
-40až+90° 
 
      9,6 
 
       0,4  
      

      100 
        36 
       140 
   14000 
        2,6 
        76 
        89  
32x10-6 
 
zprávu) 
zprávu) 
 
-40až+90°C 
 
     8,3 
 
     1,7 
 

 

DIAMANT SERVIS – ROBERT KEINER 

Ul. dr. STEINERA 273, 272 01 KLADNO 
Tel. 312 687061, tel./fax: 312 683792 
e- mail: firma@diamant-servis.cz 
www.diamant-servis.cz 
www.tmeleni-lepeni.cz 

PŘÍPRAVA: 

Plochy odmastit pomocí přípravku DIAMANT Reiniger, 

případně nanést DIAMANT Trennmittel. Otvory pro 

šrouby utěsnit, aby při montáži ložiska nedošlo k zalepení 

závitů. 

Při zaplňování volného prostoru injektáží, musí být použito 

utěsnění přípravkem MM 1018P, nebo pomocí navařených 

ocelových lišt prostor uzavřít a utěsnit a vytvořit vyvrtáním 

odvzdušňovací otvory 

 

ZPRACOVÁNÍ: 

 

ŠPACHTLOVÁNÍ: 

Při použití MM 1018 P musí být ložisko v takové poloze, 

aby po nanesení ihned začala jeho montáž. Vytvrzovací 

komponent B všechen dát do nádoby s pryskyřičným 

komponentem A a ruční nebo strojní míchačkou intenzívně 

promíchat. (max. 250 ot/min cca 2 minuty). Případnou na 

stěnách usazenou pryskyřici špachtlí setřít dovnitř nádoby 

k promíšení. Vše dobře promíchat. Celé uvažované 

množství MM 1018 P střechovitě nanést a ložisko ihned 

ustavit. Přebytečný materiál před vytvrzením odstranit 

pomocí špachtle. 

 

TEKUTÝ STAV: 

Po namíchání MM 1018 FL nalít do prázdné kartuše a 

stlačit pomocí pístu. Kartuší pomalu otočit o 180°, aby 

vzduch se přemístil do špičky kartuše. Kartuši rozříznout, 

špičku našroubovat, vložit do kartušové pistole, kterou 

zavést do připraveného otvoru. MM 1018 FL pomalu plnit 

do mezery  tak dlouho, až se materiál objeví 

v odvzdušňovacích otvorech. Po skončení injektážního 

procesu se musí všechny otvory uzavřít pomocí zátek, nebo 

ventilů. 
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Most přes údolí 
Altwipfelgrund 2004 

Použití MM1018 
k vyrovnání mezery mezi 
dosedací plochou kons- 
trukce mostu a mostních 
ložisek 

Křižovatka mostů 
Magdeburg 2003 
Pevnostní vyrovnání 
mezer mezi konstrukcí 
mostu a ložiskovými 
deskami pomocí 

MM1018 

Typické použití 
- vyrovnání spár mezi základní deskou a ocelovou konstrukcí 
- mostní ložiska 
- vyrovnávací výplň pod sloupy, kolejnicemi a konstrukcemi 
- utěsnění vodících lišt zdymadel 
- výplň k vyklínování a vyrovnání nových konstrukcí 

 
Popis výrobku 
DIAMANT MM1018 je vysoce zatížitelný kovový polymer ke 

tvarování a vyrovnání mezer u ocelových konstrukcí. Materiál 
vykazuje vysokou tlakovou odolnost za extremních podmínek, 
jako jsou vibrace, kolísání teplot od -40°C do +90°C. Dále se 
vyznačuje vysokou odolností proti povětrnostním vlivům při 
jednoduchém zpracování a bezproblémovém použití. 

Vlastnosti 
* vysoká pevnost v tlaku 
* tlumící schopnost pro vibrace 
* tepelná stálost od -40°C do +90°C 
* odolnost proti povětrnostním vlivům 
* korozivzdornost 
* nevodivý materiál 
* odolnost proti benzinu, olejům,, chladícím prostředkům a vlivům 
   Prostředí 
* jednoduché a bezproblémové použití přímo na místě bez zvláš-         
   tních přípravných prací a pomocných prostředků 

 
Všechny materiálové hodnoty jsou hodnotami průměrnými a závisí na poměru míchání, množství materiálu a na podmínkách okolí. Zde uvedené materiálové hodnoty odpovídají 
normálním podmínkám (STP) +20°C (273°K) a 1013mba 

 
 

 

    TLAKOVĚ ODOLNÝ VYROVNÁVACÍ SYSTÉM PRO DOSEDACÍ PLOCHY 

Sortiment 

MM 1018 P                       pastovací ke špachtlování 
MM 1018 FL                      tekutý k odlévání, injektáži 
MM 1018 P langsam      pastovací ke špachtlování 
 

Skladovatelnost 
min. 12 měsíců 

Balení 
Komplet 
1,5 kg…600ccm 
4,5 kg…1 800ccm 
Jiné velikosti na objednávku 

Příslušenství a servis 
DIAMANT Trennmittel  tekutý nebo Sprej (separační 
prostředek) 
DIAMANT Reniger tekutý nebo Sprej (čistící prostředek) 
 

Injektážní plnící zařízení           -  injektážní hadice 

- injektážní pistole                               - kartuše                                      
- uzavírací ventil                                  - vrtulové míchadlo

 
-  Více jak 600 aplikací 

po celém světě 
Použití výrobku za pomoci 
specielní odborné firmy ! 
Na Vaše přání převezme náš                  
DIAMANT SERVICE TÝM  
    aplikaci výrobku. 
Termín naší poradenské 
činnosti po vzájemném 
odsouhlasení. 
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