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Termékleírás
A POLY ACRYL egy akril kötőanyagú szigetelő rögzítő. A lúgos kémhatásnak kitünően ellenáll és
megkötő képessége kiváló.

Felhasználási terület
A POLY AKRIL megelőzi a vakolat abszorpciós különbségeit és biztosítja a festék tökéletes rögződését.
Ez a termék fedőrétegként alkalmazható szemcsés, elsimított vagy lágy falfelületen, mert moshatóvá és
fényessé teszi.

Műszaki jellemzők
Szín
: tejszerű, színtelen
Kötőanyag tulajdonság
: akril diszperzió
Fajsúly
: 1,02 kg/l ( ± 0,02)
Kiadósság
: 20÷25 m²/L a hígítástól és a felület abszorpciójától függően
Tárolási stabilitás
: 12 hónap eredeti zárt csomagolásban
Megj.: 20°C-on mért adatok.
A termék megfelel a 2004/42/EK-IIA (h) irányelvnek, a max. VOC tartalom 50 g/l alatt van. (2007.)

Felhordási mód
Felületelőkészítés

: A régi vagy pergő, porladozó felületet jól keféljük vagy kaparjuk
le, hogy eltávolítsunk mindeféle nem tapadó részt, majd vigyük
fel rá a POLY ACRYL terméket.

Felhordási eljárás

: - henger - ecset – szórópisztoly

Hígítás súlyban/térfogatban

: rögzítő-szigetelőként: 1 POLY VA + 7 rész víz
fedőbevonatként: 1 POLY VA + 1,5 rész víz

Átvonhatóság

: 2 ÷ 3 óra múlva

MEGJEGYZÉS: Nem szabad a terméket ködös, esős időben vagy 75%-os páratartalom felett felhordani!
A felület és a környezet hőmérséklete + 5°C és 35°C között legyen.
A külső felhordás esetén legalább 48 órán keresztül, ill. a teljes kiszáradásig mindenképpen védeni kell
az esőtől.
NEM FAGYÁLLÓ. A terméket + 5 és 35°C közötti hőmersékleten kell tárolni.
Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki
ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és teszteket
végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További
műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges
felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ!

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutosó változat meglegyen. A
megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a
gyártó nem felelős.
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