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AKRYL

Akryl - karta techniczna

OPIS PRODUKTU
Jednoskładnikowy, plastyczno-elastyczny uszczelniacz, na bazie emulsji akrylowej.
Uszczelniacz stosowany jest głównie do prac wewnątrz i na zewnątrz, do uszczelniania
pęknięć i szczelin w ścianach, nieporowatych powierzchni takich jak beton, tynk, cegły i
drewno. Zaleca się nie stosować w miejscach, które są w trwałym kontakcie z wodą. 
Tworzy elastyczne połączenie, może być malowany farbami alkidowymi i dyspersyjnymi, 
dobrze przylega do większości materiałów, odporny na wilgoć już po 5 godzinach po 
aplikacji.

ZAKRES ZASTOSOWANIA
Używany głównie wewnątrz i na zewnątrz budynków do uszczelniania spoin i pęknięć.
Służy do naprawy mniejszych wad powierzchni przed malowaniem, do wygładzania 
porowatych powierzchni. Może być wykorzystywany do uszczelniania drewnianych i 
metalowych ram okiennych, wypełniania spoin w betonie, cegle, gipsie i innych materia-
łach; do zaklejania otworów po śrubach. Ni zalecany do stosowania w miejscach, które 
są w stałym kontakcie z wodą.

WARUNKI STOSOWANIA
• Temperatura użytkowania wynosi od +5°C do +40°C.
• Powierzchnie muszą być czyste od kurzu, luźnych cząstek i oleju.
• Nie nadaje się do spoin, które są w ruchu (więcej niż 8% szerokości spoiny).
• Nie nadaje się do połączeń powierzchni bitumicznych.
• Może powodować korozję na odsłoniętych powierzchniach metalowych.
• Utwardzonego materiału nie da się szlifować jak kit.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Oczyścić spoiny z kurzu, luźnych cząstek i oleju.

Kartusze 310ml: Odciąć gwintowaną końcówkę kartusza i nakręcić dyszę 
dozującą. Odciąć końcówkę dyszy wedłóg potrzeby. Umieścić kartusz wraz z 
aplikatorem w pistolecie i wypełnić dyszę akrylem, kilkakrotnie naciskając spust
pistoletu. Maksymalny zalecany rozmiar szczeliny wynosi 30x20mm.

Pomalować po końcowym procesie utwardzania. Czas utwardzania zależy 
od wielkości szczeliny (2,5-3mm na dzień). Zbyt wczesne malowanie może 
powodować pękanie farby. Nie zaleca się malowania spoin, które są narażone 
na ruch.
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ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Nieutwardzony produkt może 
podrażniać oczy i układ 
oddechowy. 

Unikać kontaktu z ustami. 
Wrazie kontaktu z oczami 
natychmiast przemyć wodą i 
skontaktować się z lekarzem.

Przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. 

Szczegółowe informacje 
dotyczące bezpieczeństwa 
są dostępne na karcie
charakterystyki (SDS).

KOLOR
Biały

OPAKOWANIE
Kartusze 310ml, 12 sztuk w pudełku.

CZYSZCZENIE
Nieutwardzony akryl można usunąć z rąk i narzędzi za pomocą wody lub użyć ściereczek
PENOSIL Premium Cleaning Wipes. Utwardzony akryl usuwamy najpierw mechanicznie, 
a następnie za pomocą wilgotnej szmatki.
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Podane wartości otrzymano w temperaturze +23°C i przy 50% względnej wilgotności powietrza.

PRZECHOWYWANIE I 
BEZPIECZEŃSTWO

Gwarantowany czas trwa-
łości wynosi 12 miesięcy od 
daty produkcji, jeśli produkt
przechowywany był w orygi-
nalnym opakowaniu, w 
suchym miejscu, w tempera-
turze od 0°C do +25°C.

Unikać zamrożenia i 
temperatur powyżej +25°C. 

Krótkoterminowa odporność 
na mróz wynosi maksymal-
nie 10 dni w temperaturze
powyżej -18°C. 

Produkt wytrzymuje 7 cykli 
zamrażania i rozmrażania w 
temperaturze -18°C i +23°C, 
jeden cykl trwa 48 godzin 
(24 godziny w temperaturze 
-18°C i 24 godziny w 
temperaturze +23°C).

DANE TECHNICZNE

Właściwości Jednostka Wartość

Czas aplikacji Minuty 5-7

Czas utwardzania Mm/24h 2,5-3

Gęstość (DIN 53 479-B) g/cm3 1,65

Właściwości utwardzonego uszczelniacza:

Wytrzymałość na rozciąganie N/mm2 0,14

Wydłużenie przy zerwaniu % 85

Skurcz % 7-10

Ruch w szczelinie % ± 10

Zawartość suchej masy 
(ISO868)

% 85

Twardość (Shore A) (DIN 
53505)

36 ± 2

Odporność termiczna po 
utwardzeniu

°C -30 to +75
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