Продуктова Информация

MasterCryl™ Stacryl
Акрилен уплътнител
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MasterCryl™ Stacryl
притежава отлична
адхезионна способност
към повечето
повърхности, например
дърво, цимент,
мазилка, стомана и др.
Лесен е за нанасяне,
което допринася за
висока ефективност на
труда
Поради бързото му
изсъхване,
повърхностите за
обработка могат да се
шлифоват и боядисват
още същия ден.
Брилиантно бял на цвят
Не променя формата си
и не се набръчква след
покриване с грунд

ОПИСАНИЕ
MasterCryl™ Stacryl е бързо съхнещ, лесен за
нанасяне акрилен кит за дървени, циментови и
гипсови повърхности. За слабо движещи се фуги и
пукнатини. Може да се боядисва с блажни или
дисперсни бои. Специално за измазване на
изрязаната пяна MasterFoam™.
УПОТРЕБА
Като акрилен пълнител за запълване на
пукнатини, дупки и цепнатини преди интериорно
боядистване. Приложение: с апликиращ пистолет
или шпакла, натиснете сместа към дъното на
пукнатината и загладете горния слой с помощта на
мистрия или шпакла. Големите пукнатини
запълнете на няколко слоя.
ВЪНШЕН ВИД
Цвят: бял
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Система на втвърдяване
Температура при полагане
Относително тегло
Повърхностно втвърдяване
Вискозитет при 20°C
Препоръчителна дебелина на
фугата

Акрилат
+10°C до +35°C
1,62 г/мл.
1-2 часа
280,000 – 380,000 mPas

100 µм

Тези данни не са предназначени при изготвянето на спецификации.

НАЧИН НА РАБОТА
Подготовка на повърхността
За
осигуряване
на
най-добър
резултат
повърхността трябва да е чиста, суха и
обезмаслена и обезпрашена. Препоръчва се
основата да е грапава. Преди нанасяне основата
трябва да се грундира. Не се препоръчва
полагането на кита върху пресен цимент, вар или
мазилка, направете го след като минат 30 дни.
Непорестата повърхност, такава като алуминий,
стъкло и метал трябва да се почисти с подходящ
разтворител за такива повърхности MasterClean.

НАНАСЯНЕ
MasterCryl™ Stacryl e готов за
употреба.
При
циментови
повърхности, както и при замазки
се
препоръчва
употреба
на
дълбокопроникващ
грунд.
Разходна норма за 1 кг. 3 кв.м.
ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дървени повърхности, които ще се
боядисват с маслени или други
подобни бои.
Дървени повърхности, които ще се
боядисват с акрилни или други
подобни бои.
Циментови повърхности, които ще
се боядисват с винилни или
акрилни емулсионни бои.
Замазки и мазилки, които ще се
боядисват
с
винилни
или
акрилатни емулсионни бои.
СРОК НА ГОДНОСТ И
СЪХРАНЕНИЕ
При съхранение при температура
от 10°C до 35°C в оригинална
неотворена опаковка този продукт
има срок на годност от 12 месеца
от датата на производството.

ОПАКОВКА
Продукта е наличен в 0,800 кг.
опаковка.
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
ИНФОРМАЦИЯТА
ЗА
ЗДРАВЕ
И
БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА, НЕ СЕ
СЪДЪРЖА В ТОЗИ ДОКУМЕНТ. ПРЕДИ
РАБОТА С ПРОДУКТА ПРОЧЕТЕТЕ
“ЛИСТА
ЗА
БЕЗОПАСНОСТ”
НА
ПРОДУКТА И ЕТИКЕТА НА ПРОДУКТА.
ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ –
МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО
Информацията съдържаща се в този документ се
предлага с добро намерение и се счита за точна.
Така или иначе, поради факта, че употребата на
нашите продукти е извън наш контрол, тази
информация, не трябва да замества тестовете които
всеки клиент трябва да проведе за да се увери в
годността на продукта за даденото приложение.
Гаранцията на продавача е, че продукта отговаря
на търговската спецификация валидна в момента на
доставката. Единственото възможно обезщетение
при неспазване на това условие е възстановяване
на покупната цена или замяна на продукт доказано
различен от гарантираното. Продавачът отказва
всякаква изразена или подразбираща се гаранция за
пригодността на продукта за специфична употреба
или търговска дейност. Докато Продавачът не Ви
осигури
определено,
надлежно
подписно
потвърждение за пригодността за дадена употреба,
той отхвърля всякаква отговорност за случайни или
произтичащи от тази употреба щети. Препоръките
за употреба няма да се разглеждат като подбуда за
нарушаване на патентни права.

