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Descrierea materialului:    

 Etanșant plasto-elastic pe bază de dispersie acrilică.  

Mod de ambalare:  

 cartuș PE conținut 310 ml; 12 buc / bax 

Culoare: 

  alb 

Caracteristici:  

• Aderență bună pe substrat poros sau neporos 

• Doar în interior 

• Ușor de aplicat și de finisat 

• Măcar o suprafață să fie absorbantă 

• Vopsibil chiar după aplicare sau în câteva minute. Din cauza diversității mari de vopsele 

prezente pe piață, totuși se recomandă o vopsire de probă. 

• Vopseaua mată nu devine lucioasă pe etanșant 

• Acrilic 

• Fără ftalat 

• Nu este produs periculos 

Domeniul de utilizare: 

 Acril RAPID se poate folosi în mod special la rosturi sau fisuri cu mișcare mică, de ex. la 

tocurile geamurilor sau ușilor, la pervaze, trepte, șipci la socluri, plăci de gipscarton etc.  

Are o aderență excelentă pe suprafețe poroase sau neporoase (cărămidă ceramică, metal, beton, 

tencuială, lemn, PVC tare), dar măcar o suprafață să fie absorbantă. 

Modul de utilizare: 

 Se va aplica pe substrat uscat(poate fi ușor umed) și curat, în caz de nevoie degresat cu 

solvent special, alcool sau spirt. Se va aplica cu pistol manual sau pneumatic. Pe substrat 

puternic absorbant este necesară grunduirea (poate fi 1 parte Acril RAPID : 2 părți 

apă).Temperatura materialului, substratului și mediului să fie între +5 oC - + 40 oC. Se poate 

finisa și înainte de a forma pieliță pe suprafață.  

Uneltele se pot curăța cu apă, imediat după utilizare. 

Pe durata uscării, în primele zile este permisă o scădere în volum de cca. 5%. Nu se va utiliza pe 

locuri expuse în mod repetat sau permanent la apă. A se feri de îngheț. Nu se va folosi pe sticlă. 

Nu se va folosi pe timp cu risc de  ploaie sau îngheț. 

 

Consum specific:  

Un tub de 310 ml este suficient pentru 12 metri liniari de rost cu dimensiune de 5 x 5 mm sau 3 

metri liniari de rost de 10 x 10 mm. 
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Dimensiuni rosturi: 

lățime min.: 5 mm 

lățime max.: 20 mm 

adâncime min.: 5 mm 

recomandat: lățime = 2x adâncime 

 

Termen de păstrare: 

 În ambalaj original 18 luni, la loc uscat între + 5 °C și  + 25 °C. A se feri de îngheț. 

        

Date tehnice: 

Valorile sunt date la +23 oC şi 50% umiditate relativă.  

Valorile sunt influențate de factori de mediu, tipul și caracteristicile suprafeței. 

 

Înainte de uscare 

Natura:                                                   dispersie acrilică 

Densitate (ISO 1183):                                                   1,13 g/cm3 

Pelicularizare:                                                                                     15 minute  

Timp de uscare:                                                   0,5 mm/ primele 24 ore 

Temperatura de lucru (material, suprafață și mediu):                         +50C - +350C 

Valabilitate (în ambalaj original, nedesfăcut între +50C - +400C):     24 luni 

 

După uscare 

Duritate Shore A (ISO868):                                                    24 

Deformere elastică (ISO 11600):                                                         7,5% 

Retragere elastică (ISO7389):                                                              < 50 % 

Întindere la rupere (ISO8339):                                                    <350% 

Elasticitate maximă (ISO8340):                                                           0,12N/mm2 

Rezistența termică:                                                      - 20 °C - + 80 °C 

 

Măsuri de siguranță: 

La contactul cu ochii se va clăti imediat cu apă din abundență timp de 15 minute și se va consulta 

medicul de specialitate. 

A se păstra ferit de contactul cu produse alimentare pe durata uscării.  

A nu se lăsa la îndemăna copiilor! 

A se feri de îngheț! 

Se vor respecta recomandările din Fișa tehnică de securitate. 
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       Această specificație tehnică nu reprezintă garanție asupra modului și condițiilor de folosire a 

produsului.  Modul de folosire se va adapta de la caz la caz, conform condițiilor actuale de lucru. 

Utilizatorul este îndrumat ca înainte de utilizare să se asigure asupra oportunității folosirii 

produsului, astfel evitânduse problemele tehnice. Nerespectarea acestei recomandări atrage după 

sine exonerarea producătorului de la orice răspundere legată de greșeli tehnice. Producătorul 

asigură consultații tehnice pentru orice situație. 

 


