
DECOACRYL
  

akrylový tesniaci tmel

DECOACRYL sa používa v interiéri aj exteriéri tam, kde je potrebné utesniť škáry alebo spoje
bez väčších dilatačných nárokov a bez nepretržitého pôsobenia vody, napr. v napojení na
betónové, plynosilikátové, vápennocementové, drevené a ďalšie podklady.

 Je možné natierať bežnými farbami, lakmi aj lazúrami, avšak z dôvodu veľkého množstva
náterových hmôt na trhu nie je vždy možné zaručiť výsledok spracovania.

 DECOACRYL nie je vhodný pre dilatačné škáry v pozemnom stavebníctve. Na tieto účely použite
BOSTIK BAU SMP alebo BOSTIK 2720 MS.

DECOACRYL je jednozložkový tesniaci tmel na báze polyakrylátovej disperzie. Zaschnutím sa
vytvrdzuje do plastoelastickej hmoty, ktorá nekrehne ani nepraská.

 DECOACRYL TRANSPARENT je pri nanesení biely a vytvrdzuje sa na transparentný tesniaci
tmel po vypudení vody.

VÝHODY, POUŽITIE
dovnútra aj von
odolný proti pôsobeniu vody
pretierateľný
stálofarebný
odolný proti starnutiu
odolný proti poveternostným vplyvom

APLIKÁCIA
PRÍPRAVA PODKLADU
Z povrchu tmeleného podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný uvoľnený, zvetraný či inak
viditeľne poškodený materiál a povrch nesmie byť postriekaný látkami negatívne ovplyvňujúcimi
súdržnosť s pokladom (tuky, oleje a pod.).
PRÍPRAVA MATERIÁLU
DECOACRYL je pripravený priamo na nanášanie a nie je potrebné ho pred aplikáciou nijak
upravovať. Silne savý podklad opatrite prednáterom pripraveným z 1 dielu tmelu rozpusteného
v 2 dieloch vody a nechajte približne 15 minút zaschnúť.
POUŽITIE
Pred nanášaním je potrebné odrezať konickú časť kartuše, našraubovať priložený aplikátor a
zarezať ho podľa potreby. Vytlačovanie sa vykonáva lisom (pištoľou), a to v rovnomernej vrstve
do škáry. Vyvarujte sa trojstranného priľnutia tmelu. Najlepšiu priľnavosť dosiahneme vtedy, ak je
tmel do škáry nanesený bez akéhokoľvek uzatvorenia vzduchu (vzduchovej kapsy) a pri úprave
tvaru škáry je tlakom dosiahnutý úplný kontakt tmelu s povrchmi spojovaných materiálov.
Požadovaný tvar tesnenia je potrebné vytvoriť najlepšie stierkou namočenou do vody
s prídavkom saponátu . Vyvarujte sa vniknutiu saponátového roztoku medzi tesnené spoje,
keďže tento roztok spôsobuje stratu adhézie.
Zamedzte pôsobeniu dažďa a vody na čerstvé škárovanie, pokiaľ sa nevytvorí vytvrdená vrstva.

VÝDATNOSŤ
Výdatnosť (merná spotreba) predstavuje zhruba 3 metre škáry s priemerom 10×10 mm. Tento
výpočet je však iba orientačný pre hrubú predstavu spotreby.
UPOZORNENIE
Vzhľadom na veľmi odlišné požiadavky a podmienky pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si
užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach.

 TECHNICKÉ ÚDAJE
aplikačná teplota +5 °C až +40 °C

báza akrylová disperzia

čas do vytvorenia šupky 7 min (30 min pri transparentnej báze)

hustota 1,71 g/cm³ (1,01 g/cm³ pri transparentnej báze)

odolnosť voči teplu -20 °C až +75 °C

preťaženie pri pretrhnutí 240 % (540 % pri transparentnej báze)

skladovanie v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovateľnosť 18 mesiacov

tvrdosť Shore A 30 (42 pri transparentnej báze)

Jednotky balenia

balenie  v kartóne
300 ml bílá 12 ks
300 ml černá
300 ml hnědá
300 ml šedá
300 ml tmavě hnědá
300 ml transparentní
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Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných
odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo
svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame
škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako
pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na
www.hasoft.cz. Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.
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