Technikai adatlap

Könnyű Akril
Felülvizsgálat ideje: 2019.07.16.
Műszaki jellemzők:
Bázis
Konzisztencia (állag)
Kötési rendszer
Bőrösödés* (23°C/50% R.H.)
Sűrűség
Hőállóság (teljes kötést követően)
Alkalmazási hőmérséklet
Zsugorodás
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Akril diszperzió
Stabil paszta
Fizikai száradás
Kb. 5 perc
Kb. 0,58 g/ml
-20 °C → 80 °C
5 °C → 30 °C
Nem zsugorodik

*A fenti értékek eltérhetnek a környezeti tényezők függvényében, úgymint hőmérséklet, páratartalom, felület típusa.

Termék
A Könnyű Akril egy gyorsan kötő, szuper
könnyű, akril bázisú, teljes kötés után sem
zsugorodó tömítőanyag, amely falak és
mennyezetek javítási munkáihoz alkalmazható.
Tulajdonságok
• Könnyű eldolgozhatóság
• Rendkívül gyors kötés
• Nem zsugorodik
• Kötés után csiszolható
• Teljes kötés után festhető (a
körülményektől függően akár 15 perc után)
• Nagyon jól tapad a legtöbb porózus
felületen
Alkalmazás
• Vakolatban és betonban keletkezett
repedések és lyukak javítására
• Falban és mennyezetben lévő repedések
és fúrt lyukak tömítésére (gipszkarton,
beton, kövek, …)
• Beltéri javításokhoz megsüllyedt és repedt
ásványi felületeken, úgymint vakolt fal,
beton, dekorvakolat
• Építőipari csatlakozó fugák tömítése
• Dekor profilok zsugorodásmentes
esztétikai illesztéséhez

Kiszerelés
Szín: fehér
Csomagolás: 280 ml kartus
Eltarthatóság és tárolás
Fagymentes helyen, 12 hónapig zárt gyári
csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C
és +25°C között.
Felületek
Minden általános porózus építőipari felületre.
Nem alkalmas: bitumen, üveg, fém, PE, PP,
PTFE.
A tömítendő felület legyen tiszta, szára, por
és zsírmentes.
Felület előkészítése: az erősen porózus
felület előkezelése 1 rész Könnyű Akril és 2
rész víz keverékkel javasolt.
Tapadás próba ajánlott.
Hézag méretek
Statikus illesztési hézagok 2 mm-ig.
Eldolgozás
A Könnyű Akril használata előtt távolítsa el a
laza részeket. A kilógó szög végeket vagy más
anyagokat fedje le egy réteg festékkel a tömítő
használata előtt, ezzel megakadályozható a
rozsdásodásból fakadó későbbi elszíneződés.

Megjegyzés: A technikai adatlap helyettesíti a korábbi verziót. Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink
eredménye és jóhiszeműen terjesztettük elő Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások
nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, nem vállalunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért.
Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.
Soudal Magyarország Kft.

2040 Budaörs, Gyár utca 2.

Tel.: +36 23 880-800
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Kartus kinyomó pisztoly vagy glettvas
segítségével hordja fel a tömítőanyagot az
illesztési hézagba, repedésbe vagy lyukba,
majd nedves spaklival húzza el a sima felület
érdekében. Nagy repedések, illesztési hézagok,
lyukak esetén javasolt 2 rétegben alkalmazni. A
felület porózusságától függően a második réteg
felhordása előtt várjon kb. 1 órát.
A felhordott anyag mennyiségétől függően akár
15 perc után festhető.
Tisztítás: kötés előtt vízzel.
Javítás: saját anyagával.
Munkavédelmi előírások
A szokásos munkahigiéniai előírások betartása.
Megjegyzés
• Ne használja nyirkos környezetben vagy ahol
folyamatos vízterhelés lehetséges
• Kültéri használatra nem alkalmas
• Dilatációs és tágulási hézagok tömítésére nem
alkalmas
• Ügyeljünk arra, hogy a festék elég rugalmas-e
plaszto-elasztikus tömítés festésére
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