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Kiilto Acryl

Siūlių sandarinimas tarp konstrukcijų.
Taip pat tinka vidinių įtrūkimų
užtaisymui. Dažoma. Dažant taip pat
tinka naudoti išorėje.  skirta įvairių tipų konstrukcijų sandarinimui•

 įtrūkimams sandarinti ir užtaisyti•
 vandens pagrindo•
 galima dažyti•
 nudažius galima naudoti ir išorėje•

PANAUDOJIMO SRITIS
Kiilto Acryl yra vieno komponento polimerinis glaistas sujungimams ir
sandarinimui. Tinka naudoti ant durų ir langų rėmų bei kitų
konstrukcijų, kampų, siūlių, vidinių pertvarų bei įtrūkimų. Galima
dažyti. Atitinka EN 15651:-1:2012 standartų reikalavimus.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
Norimas užpildyti pagrindas turi būti sausas, be dulkių ir riebalų.
Tvirtas putų plastiko profilis gali būti naudojamas kaip siūlės dugno
užpildas.

Nupjaukite viršutinį tūbelės galą. Įsukite į vietą išspaudimo antgalį ir
nupjaukite jį ties norimo diametro riba. Norimas užpildyti pagrindas
turi būti sausas, be dulkių ir riebalų. Įspauskite sandariklį į siūlę ir
nedelsiant išlyginkite švariu vandeniu sudrėkinta mentele ar pirštais.

PAPILDOMA INFORMACIJA
Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų
atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis.  Techniniai duomenys yra
nustatyti standartinėmis sąlygomis. Skirtingos vietos darbinės sąlygos
įtakos produkto veikimą ir rezultatą. Rezultatas taip pat labai priklauso
nuo darbo būdų. Kokybės valdymo sistema užtikriname aukštą
produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar
netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame
jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį
rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, naudotojas
turi susipažinti su darbo instrukcijų ir procedūrų vadovo, jei jie
pateikiami, turiniu.

APLINKA IR SAUGUMAS
Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines
pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Daugiau informacijos
apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.

Akrilo dispersijaRIŠIKLIO RŪŠIS

Apytikr. 1,7 kg/dm³TANKIS/SANTYKINIS SVORIS

Maks. 20 %SUSITRAUKIMAS

Išdžiūna po 20–30 min. / +20 °C, dažoma po
24 val. Stingimo laikas 1–2 savaitės,
priklausomai nuo siūlės dydžio.

KIETĖJIMO GREITIS

310 mlPAKUOTĖS DYDŽIAI

-20 °C–+ 70 °CEKSPLOATAVIMO TEMPERATŪRA

5 x 5 mm siūlė, apytikr. 12 m / tūbelėPADENGIMAS

maks. 10 % siūlės pločioMAKS. SIŪLIŲ DEFORMAVIMASIS

Uždarose talpose, temperatūrai esant
daugiau nei +1 °C. Tinka naudoti iki: žr. datą
ant tūbelės.

SANDĖLIAVIMAS
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