
Eno-komponentna akrilna tesnilna masa, izdelana na
osnovi akrilne disperzije. Tesnilna masa se pretežno
uporablja za polnjenje stenskih razpok in za tesnjenje
spojev na različnih  aplikacijah v notranjih in zunanjih
prostorih,  ki niso stalno izpostavljene vodi.

Informacija o proizvodu

Uporablja se za polnjenje razpok in tesnjenje spojev
med vratnimi podoji in zidom, v sanitarnih prostorih in
drugih notranjih območjih. Popravilo manjših napak na
površini pred barvanjem. Za dezinfekcijo poroznih
površin. Za polnjenje razpok v betonu, opeki, mavcu,
lesu in ostalih materialih in za zapolnitev lukenj vijakov.
Ne priporoča se za aplikacije v stalnem stiku z vodo.
Tvori �eksibilno povezavo in se lahko barva z akrilnimi
in disperzijskimi barvami. Dobro se oprime na večino
materialov. Na vlago postane odporna v 5 urah po
nanosu. Proizvod je bil testiran in ustrezno klasi�ciran.
Tesnilna masa za fasade in za notranjo uporabo.
EN 15651-1:2012: Tip F-INT
Tesnilna masa za uporabo v sanitarnih prostorih.
EN 15651-3:2012: Tip S: RAZRED XS1

Področja uporabe

Bela
Po naročilu: siva, rjava

Barve

Prednosti izdelka

Ne vsebuje topil,
Hitro se strjuje
Skoraj brez vonja,
Možnost prebarvanja z barvami na osnovi vode in smol
Dobra odpornost na atmosferske vplive
Dober oprijem na veliko različnih podlag

Kartuše 310 ml v kartonu 12 kos
Vrečke 600 ml v kartonu 20 kos

Oblika - pakiranje Karakteristika /opis materiala Standard Vrednost

Tehnični podatki

Osnova

2,5 - 3 mm/24h

AC 700 Akrilna tesnilna masa

Zgoraj navedene vrednosti so bile pridobljene pri temperaturi +23°C in 50% relativni vlagi, v kolikor se ne speci�cira drugače.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

akrilna disperzija
Suha na dotik
Čas strjevanja

5 - 7 minut

1,65 g/cm3Gostota
Intenzivnost mikrobiološke rasti
Odpornost na tok
Sprememba volumna

ISO 846 0
0 mmISO 7390

ISO 10543 25 1 %±

Temperaturna odpornost -30 do +75°C
Delovna temperatura +5 do +40°C

DIN 53 479-B

Skladiščenje
Rok trajanja

0 do +25°C
12 mesecev



Vse navedbe so laboratorijske vrednosti, ki v praksi lahko odstopajo in zaradi tega ne predstavljajo zagotovila za določeno lastnost proizvoda. Zaradi raznovrstnosti v tem okviru ni možno obravnavati cele vrste podrobnosti ter možnosti različnih
kombinacij. Kupec si je dolžan pred uporabo pridobiti o tem ustrezne informacije. Ne moremo zagotavljati določenega rezultata dela, ker nimamo preglednosti nad pogoji obdelave. Uporabnik se mora pred uporabo sam na osnovi poskusa prepričati,
če proizvod daje želene rezultate. S to verzijo so predhodne izdaje neveljavne. Veljajo naši Splošni pogoji poslovanja. Pridržujemo si pravico do prilagoditve proizvoda tehničnemu napredku ter najnovejšemu razvoju (15.07.2015).

Temperatura za delo med +5°C in +40°C. Iz
površin je potrebno očistiti prah, proste delce in olje.
Akrilna tesnilna masa ni primerna za spoje z veliko
gibljivostjo (več kot 8% širine spoja). Proizvod ni
primeren za spajanje bitumenskih površin. Ima slab
oprijem na steklo in na nekatere vrste plastike. Na
nezaščitenih kovinskih površinah lahko povzroči
korozijo. Strjene tesnilne mase se ne more peskati in
kitati. Na vlago postane odporna v 5 urah po nanosu.

Pogoji uporabe

Iz spojev očistite maščobo, olje, prah in proste delce.
310ml kartuša: Odrežite navojni konec kartuše in
privijte šobo za nanašanje, s katero se usmerja
akrilno tesnilno maso. Navojni konec odrežite tam,
kjer je izdelana ustrezna odprtina za nanašanje.
Kartušo skupaj z aplikatorjem namestite v pištolo
ter z večkratnim pritiskom na sprožilec pištole
aktivirajte izhod mase skozi nameščeno šobo.
600ml vrečke iz folije: Odprite konec vrečke in jo
namestite v pištolo tako, da šoba za doziranje
prekriva njen odprti del. Namestite šobo za
doziranje na odprti konec in privijte pokrovček, da
zaprete cevko. Odrežite šobo tako, da ustvarite
primerno odprtino za doziranje akrilne tesnilne
mase. Maso nanašajte v spoj z enakomernim in
ponavljajočim pritiskanjem na sprožilec pištole in
šobo ravno vlecite vzdolž spoja. Po nanosu pogladite
z lopatico iz silikonske gume.
Odstranite vso odvečno akrilno tesnilno maso.
Največja priporočena dimenzija povezave je
30x20mm.
Ko je masa dokončno strjena, se lahko barva. Čas
strjevanja je odvisen od velikost spoja (2,5-3
mm/dan). Če se barvanje izvede prehitro, lahko
barva razpoka. Odsvetujemo barvanje spojev z
visokim raztezanjem.

Navodila za uporabo

Nestrjeno akrilno tesnilno maso iz rok in orodij lahko
odstranite z vodo ali pa uporabite posebne vlažne
krpe. Strjeno akrilno tesnilno maso je potrebno
najprej odstraniti mehansko, nato pa z vlažno krpo.

Čiščenje

Rok uporabnosti je 12 mesecev od datuma
proizvodnje, ob predpogoju skladiščenja v zaprti
originalni embalaži v suhem prostoru pri
temperaturi med  0°C in +25°C. Izogibajte se
zmrzali in temperaturi prek +25°C.
Kratkotrajna odpornost na zmrzal je maksimalno 10
dni pri temperaturi pod -18°C.
Odpornost zamrznjenje-odtajanje 7 ciklov pri
temperaturah -18°C in +23 °C, en cikel v trajanju 48
ur (24 ur pri -18 °C in 24 ur pri +23 °C).

Pogoji skladiščenja

Nestrjen proizvod lahko draži oči in dihala.
Izogibajte se stiku z usti. V primeru stika z očmi
nemudoma izperite oči z obilno količino vode in
poiščite zdravniško pomoč. Hranite izven dosega
otrok.
Za podrobne informacije glede varnosti si preberite
varnostni seznam (SDS).

Predpisi za varnost

Dobavitelj:
Madizajn Zg. Pirniče d.o.o.
www.connect-systems.eu

tel: +386 1 3621 342
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