
  

TURBO ACRYLIC 
 
Σθξαγηζηηθό πιηθό ελόο ζπζηαηηθνύ κε βάζε αθξπιηθέο ξεηίλεο. 
 

ΤΚΕΤΑΙΑ 
Σε πιαζηηθέο θύζηγγεο ηωλ 280ml θαη αινπκηλέληα ζαθνύια  600ml. 
 

ΥΡΩΜΑ 

Λεπθό 
Βάθεηαη. 

 

ΦΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Επηθαλεηαθό ζηέγλωκα:    7 - 20 ιεπηά 

Υξόλνο ζθιήξπλζεο (αλάινγα κε ηηο  

ζεξκνϋγξαζηαθέο ζπλζήθεο):   1-2 mm/εκέξα 

θιεξόηεηα SHORE A :    35 3 

Eπηκήθπλζε Θξαύζεο (ASTM 412):  >250% 

Αληνρή ζε ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο: -20
ν
C έωο +80

ν
C 

Σν εθαξκνζκέλν πιηθό δελ επεξεάδεηαη από ηνλ παγεηό. 

Αλζεθηηθό ζηελ ππεξηώδε αθηηλνβνιία. 

Θημνηξνπία: Καηάιιειν γηα ζθξάγηζε θάζεηωλ ζπλαξκνγώλ (δελ θξεκάεη). 
Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ, εξρόκελν ζε επαθή κε ηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα κεηαηξέπεηαη ζε ζπλεθηηθή 
πιαζηνειαζηηθή κάδα, ε νπνία πξνζθύεηαη ζηα ρείιε ηωλ αξκώλ. 
 

ΣΟΜΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Είλαη εηδηθά θαηάιιειν γηα ζπλαξκνγέο πιηθώλ κε απνξξνθεηηθή (πνξώδε) επηθάλεηα ζε 

εζωηεξηθνύο θαη εμωηεξηθνύο ρώξνπο, όπωο αλάκεζα ζε παξάζπξα θαη πεξβάδηα, θάζεο 

θνπθωκάηωλ θαη ηνίρνπο, ξωγκέο, θιπ. Γεληθά είλαη θαηάιιειν γηα αξκνύο ρωξίο κεγάιε 

ιεηηνπξγηθή κεηαβνιή πιάηνπο (κέρξη 8%).  Γελ είλαη θαηάιιειν γηα ζθξάγηζε αξκώλ θαη ζπλαξκνγώλ 
κόληκα εκβαπηηζκέλωλ ζην λεξό, όπωο δεμακελέο, θιπ. 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Η ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο δελ πξέπεη λα είλαη θάηω ηωλ +5νC θαηά ηελ εθαξκνγή.  Δπίζεο πξέπεη 
λα απνθεύγνληαη εκέξεο κε πηζαλόηεηα βξνρήο, επεηδή θαηά ηελ πξώηε ώξα κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ην 
πιηθό δελ πξέπεη λα εθηεζεί ζηελ βξνρή. 

Πξνεηνηκαζία : Τν ππόζηξωκα πξέπεη λα είλαη ζηεγλό θαη απαιιαγκέλν από ζθόλεο, ζαζξά, θιπ.  
Σπληζηάηαη θαζάξηζκα κε ζπξκαηόβνπξηζα θαη ζηε ζπλέρεηα θύζεκα κε πηεζκέλν αέξα, αλ είλαη 
δηαζέζηκνο. 
 
 
Γηα ηελ απνθπγή ιεξωκάηωλ ζηα ρείιε ηωλ αξκώλ ηνπνζεηείηαη απηνθόιιεηε ραξηνηαηλία (MASKING 
TAPE) θαηά κήθνο ηνπο, ε νπνία αθαηξείηαη ακέζωο κεηά ηελ ζθξάγηζε (πξηλ ζθιεξπλζεί ην πιηθό). 



  

θξάγηζε : Τνπνζεηνύκε ηελ θύζηγγα/ ην ινπθάληθν ζην εηδηθό πηζηόιη θαη θόβνπκε ην αθξνθύζην ινμά, 
έηζη ώζηε λα ζρεκαηηζζεί άλνηγκα αλάινγν κε ην πιάηνο ηεο ζθξάγηζεο.  Σηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνύκε ην 
πιηθό ζηνλ αξκό.  Αλ ε επηθάλεηα ηνπ πιηθνύ ρξεηάδεηαη ζηξώζηκν, απηό ην θάλνπκε κε ζπάηνπια κεηά ηελ 
ηνπνζέηεζε, γηαηί κεηά από πεξίπνπ 7-20 ιεπηά αξρίδεη ν ζρεκαηηζκόο επηθαλεηαθήο κεκβξάλεο.  Ακέζωο 
κεηά αθαηξνύκε ηελ ραξηνηαηλία (MASKING TAPE). 

Καζαξηζκόο εξγαιείωλ θαη ρεξηώλ : Πξηλ λα ζηεγλώζεη ην πιηθό θαζαξίδεηαη εύθνια κε λεξό (θαηά 
πξνηίκεζε δεζηό). Μεηά ην ζηέγλωκα απνκαθξύλεηαη κε κεραληθό ηξόπν (μύζηκν). Τν ACRYLIC είλαη 
θπζηνινγηθά αβιαβέο θαη δελ ρξεηάδνληαη εηδηθέο πξνθπιάμεηο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ. 

Ωξίκαλζε : Απηή αξρίδεη ακέζωο κεηά ηελ εθαξκνγή (επαθή κε ηνλ αέξα) θαη νινθιεξώλεηαη κεηά έλα 
κήλα πεξίπνπ, νπόηε θαη ην πιηθό απνθηά ηηο ηειηθέο ηνπ ηδηόηεηεο. 

Υξόλνο Ελαπνζήθεπζεο θιεηζηήο ζπζθεπαζίαο (SHELF LIFE) : 
Τνπιάρηζηνλ 24 κήλεο ζε ρώξνπο κε θαλνληθή ζεξ/ζία θαη πγξαζία (όρη θάηω από 0

ν
C).  

  

 


