Продуктова Информация

MasterCryl

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Еластичен водобазиран
акрилатен пълнител,
възможност за
движение на фугата +/12,5%
Може да се боядисва
след 1 час и е
приложим за
екстериорни и
интериорни фуги
Не съдържа
разтворители
Лесна обработка
Добра възможност за
заглаждане
Устойчив на напукване
Може да се мие при
пълно втвърдяване
Професионален външен
вид на фугата
Отлична адхезия към
порести и непорести
повърхности
Минимално слягане

Акрилен уплътнител

ОПИСАНИЕ
MasterCryl е акрилен пълнител за интериорни фуги
при подпрозоречни дъски, рамки на врати и
прозорци, подови плочки, тавани, стени и гипсови
плочи, както и за всички други приложения,
където се очаква слабо до средно движение на
фугата.
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
Работна температура (след
втвърдяване)
Относително тегло
Ниво не ектрудиране
Повърхностно втвърдяване
Не лепне след
Скорост на втвърдяване
Характеристики за 12х12х50 мм
технически одобрена фуга
Е-модулност 100%
Якост на опън
Удължаване при скъсване
Възможност за движение на фугата
Твърдост
Еластично възстановяване

Акрилат
+5°C до +40°C
-20°C до +70°C
1,7 г/мл
250 г/мин.

15-20 мин.
1 мм/1ден
5 мм/ 1 седмица
0,40 N/mm2
340 %
8%
35 Shore A
<40%

Тези данни не са предназначени при изготвянето на спецификации.

НАЧИН НА РАБОТА

ОПАКОВКА

Подготовка на повърхността

Продуктът е наличен в 280мл. пластмасов
картридж.

Повърхността трябва да е чиста, суха
и
обезмаслена
и
обезпрашена.
Непорестите повърхности, такива
като алуминий, стъкло и метал,
трябва да се почистят с подходящ
разтворител за такива повърхности
MasterClean.
ГРУНДИРАНЕ
Не е необходимо.
НАНАСЯНЕ
MasterCryl се нанася с апликиращ
пистолет. За да предпазим краищата
на фугите, трябва да се облепят с
лента. Краят на опаковката се
отрязва. Навива се накрайника и се
отрязва косо в зависимост от
ширината на фугата.
ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
За фуги между зидария и рамки на
врати и прозорци, фуги между
различни
сгради,
пукнатини
в
бетонни стени и зидария, фуги които
ще се боядисват с водоразтворими
бои.
СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ
При съхранение при температура под 30С
в оригинално затворена опаковка, този
продукт има срок на годност от 18 месеца
от датата на производство.

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.

