
AKRYLOWA 
MASA USZCZELNIAJACA
DYSPERSYJNA MASA AKRYLOWA

  Elastyczna po wyschnięciu
  Do uszczelnień budowlanych
  Do prac wykończeniowych
  Do szpachlowania rys przed malowaniem

  WŁAŚCIWOŚCI:
Jednoskładnikowa, dyspersyjna masa akrylowa jest wodorozcieńczalną, plastyczno-elastyczną 
masą uszczelniającą do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Posiada doskonałą 
przyczepność do tynku, betonu, cegły, płyt kartonowo-gipsowych, drewna surowego  
i malowanego, płytek ceramicznych oraz szkła, blachy ocynkowanej i malowanej. Po wyschnięciu 
stanowi elastyczne uszczelnienie odporne na zmienne warunki atmosferyczne, które można 
malować. Nie zawiera rozpuszczalników.

  ZASTOSOWANIE: 
Dyspersyjna masa akrylowa przeznaczona jest do wypełnień szczelin i rys w tynku przed 
malowaniem, do elastycznych uszczelnień  pomiędzy stolarką okienną i drzwiową a murem, 
do spoinowania płyt kartonowo-gipsowych, do spoin wykończeniowych pomiędzy glazurą  
a ścianą, futryną  lub parapetem. Do prac wykończeniowych pomiędzy ruchomymi elementami 
budowlanymi  oraz o różnym współczynniku rozszerzalności termicznej. Do łączenia materiałów 
innych niż wymienione zaleca się wykonanie próby przyczepności na niewielkim odcinku.

  PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: 
Uszczelniane powierzchnie muszą być czyste, wolne od pyłu, kurzu, tłuszczu i innych 
zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność. Szczeliny należy dokładnie oczyścić z resztek 
zapraw i luźnych fragmentów podłoża. Porowate i chłonne podłoża zagruntować akrylowym 
preparatem gruntującym.  Szkło, glazurę, PCV, drewno odtłuścić przy pomocy benzyny 
ekstrakcyjnej lub alkoholu. 

  SPOSÓB UŻYCIA: 
Brzegi wypełnianej szczeliny okleić taśmą malarską a następnie obficie wypełnić ją masą 
akrylową używając do tego celu ręcznego pistoletu do uszczelniaczy. W ciągu 20 min. wygładzić 
powierzchnie szpachlą zamoczoną w wodzie lub detergencie. Po wygładzeniu natychmiast 
zerwać taśmę malarską. W razie konieczności zastosowania grubej warstwy należy zrobić to 
kilkuwarstwowo.  Możliwość malowania po 24 godz. 

  DANE TECHNICZNE: 
Temperatura pracy:  +5°C do +30°C
Odporność termiczna:  -30°C do +80°C
Czas obróbki: 20 – 30 min.
Czas powierzchniowego schnięcia: ok. 20 min. 
Utwardzenie wgłębne: ok. 2 mm /24 godz.

  ZUŻYCIE: 
Uzależnione od szerokości i głębokości spoiny. 
Przy spoinie o kształcie prostokąta i  wym. 4 x 4 mm,  wydajność z tuby 300 ml. = ok. 18 mb. 

  PRZECHOWYWANIE: 
12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
W temperaturze od +5°C do +35°C.  
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