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DRY WALL ACRYLIC - AKRYYLI
Koko

310 ml

Yhteensopivia materiaaleja

Kipsilevyt, kevytbetoni, betoni, styroksi
EPS, puukuitulevyt, puu, kova PVC, polykarbonaatti, tiili, lakattu puu, polystyreeni

Väri

Valkoinen

TEKNISET TIEDOT
Käyttö

Sisäkäyttöön

Käyttölämpötila

+5˚C … +40 ˚C (patruuna sekä pinta)

Elastisuus

± 12,5 %

Kuivumisaika mm / 24 h

0,5-1,0 mm/ +23˚C:ssa, ilman kosteus 50
% RH

Shore A Kovuus

42 ± 2

Lämmönkesto kuivuneena

-20˚C … +80˚C

Riittoisuus

noin 12 juoksumetriä 5mmx5mm saumaan

Pinta-kuiva

10-15 min

Tiheys

1,54 ±0,02 g/ml

Nahkoittuminen

25-40 min

Puhdistus

Puhdista tuoreena vedellä, tai vedellä ja
saippualla. Kuivuttuaan puhdista työkalut
mekaanisesti ja kädet vedellä ja saippualla.
Älä puhdista käsiä liuottimilla.

Säilyvyys

24kk.

Varastointi

Paras säilyvyys lämpötilan ollessa +5 ˚C …
+25 ˚C

HUOM!
•
•
•
•
•
•
•

Ei tartuntaa: PE tai PP muovit
Ei sovellu: kuparille, arat teräspinnat, bitumi, kumi
Ei sovellu: luonnonkivelle (graniitti, marmori, hiekkakivi)
Ei sovellu vedenalaiseen käyttöön tai akvaarioihin tai
terraarioihin
Ei rakenteelliseen lasitukseen
Ei kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa.

TDS

Jatkuu seuraavalla sivulla...
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KÄYTTÖTURVALLISUUSLAUSEKKEET
Säilytä lasten ulottumattomissa.
EUH208 Sisältää 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Sisältää biosidivalmisteita:
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2Hisotiatsol-3-onin [EY nro.
220-239-6] (3:1)

TYYPILLISET KÄYTTÖKOHTEET
;; Kipsilevyjen välinen saumaus
;; Aukkojen, kolhujen täyttö ennen maalausta
;; PU-vaahdon suojaus UV-valolta
;; Erilaisten rakenteiden viimeistelysaumaus, esim. ikkunankarmi-seinärakenne

YLEINEN KÄYTTÖ
VALMISTELU
Työstöpinnan tulee olla puhdas, eikä sillä saa olla rasvaa, jäätä tai vanhaa tiivistemassaa.
Käytä maalarinteippiä pintojen suojaamiseen. Akryylimassa ei vaadi primeria useimmille pinnoille, mutta primerointia suositellaan kuitenkin imeville pinnoille. Tee primeri-seos sekoittamalla akryyliä ja vettä
suhteessa 1:2 ja primeroi pinnat seoksella kevyesti.

ASENTAMINEN
1.
2.

Patruuna tulee saattaa huoneenlämpöön ennen käyttöä
Katkaise patruunan kierreosan yläpinta. Kiinnitä suutin ja leikkaa se 45 asteen kulmaan ja niin että
sen läpimitta vastaa sauman leveyttä.
3. Purista massaa mekaanisella puristimella
4. Pintojen kevyt kostutus vedellä parantaa tartuntaa.
5. Viimeistele sauma heti märällä lastalla ja poista mahdollinen maalarinteippi
6. Anna sauman kuivaa täydellisesti ennen hiontaa tai päällemaalausta.
7. Tee koemaalaus ennen kaikkien saumojen maalausta, erityisesti liuotinohenteisen maalin kohdalla
8. Ei sovellu luonnonkivelle (graniitti, marmori, hiekkakivi)
9. Ei sovellu vedenalaiseen käyttöön tai akvaarioihin tai terraarioihin
10. Ei rakenteelliseen lasitukseen
11. Ei kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa.

PUHDISTUS

TDS

Puhdista tuoreena vedellä, tai vedellä ja saippualla. Kuivuttuaan puhdista työkalut mekaanisesti ja
kädet vedellä ja saippualla. Suojaa tuore akryylisauma sateelta tai vedeltä vähintään 6 tunnin ajan.
Älä puhdista käsiä liuottimilla.
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