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ACRYL•FIX

ΕΛΑΣΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ετοιμόχρηστη, σφραγιστική μαστίχη ενός συστατικού, ακρυλικής βάσης για τη σφράγιση οριζόντιων και κάθετων αρμών με
απορροφητική (πορώδη) επιφάνεια (σκυρόδεμα, σοβάς, τούβλο, ξύλο, πέτρα κλπ.).
Κατάλληλη για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η ακρυλική μαστίχη ACRYL•FIX είναι κατάλληλη για τη σφράγιση οριζόντιων και κάθετων αρμών κάθε είδους οικοδομικών
υλικών όπως σκυρόδεμα, πέτρα, ξύλο κλπ.
Είναι ιδανική για την αποκατάσταση ρωγμών σε σοβά, καθώς και για αρμούς ανάμεσα σε τοίχους και μεταλλικά ή ξύλινα
κουφώματα, περβάζια, παράθυρα κλπ.
Γενικά, είναι κατάλληλη για αρμούς με μέγιστη λειτουργική μεταβολή πλάτους έως 8%.
Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε αρμούς μόνιμα εμβαπτισμένους στο νερό ή σε ασφαλτικά υποστρώματα.
Κατάλληλη για εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

 ροσφύεται άριστα σε κάθε είδους οικοδομικό υλικό.
Π
Μετά την πήξη της επιδέχεται βάψιμο.
■ 
Διατήρηση εργασιμότητας σε θερμοκρασίες από +10°C έως +40°C.
■ 
Εξαιρετική αντοχή στον παγετό.
■
■

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 ο υπόστρωμα θα πρέπει να είναι καθαρό, απαλλαγμένο από σκόνες, λίπη και σαθρά υλικά.
Τ
Σε περιπτώσεις αποκατάστασης ρωγμών, αυτές θα πρέπει πρώτα διευρύνονται σε πλάτος τουλάχιστον 3mm.
■ 
Καθαρίστε τον αρμό με πινέλο ή συρματόβουρτσα και φυσήξτε με πεπιεσμένο αέρα ώστε να φύγουν τα υπολείμματα
σκόνης.
■ 
Για την αποφυγή λερώματος των επιφανειών τοποθετείται αυτοκόλλητη χαρτοταινία κατά μήκος του χείλους του αρμού.
Η ταινία αφαιρείται αμέσως μετά τη σφράγιση, προτού αρχίσει να στεγνώνει η επιφάνεια της μαστίχης.
■ 
Το ακροφύσιο κόβεται λοξά ώστε να πατάει στα χείλη του αρμού και εφαρμόζεται η μαστίχη υπό γωνία περίπου 45°.
■ 
Η νωπή μαστίχη εξομαλύνεται με σπάτουλα ή με το δάχτυλο.
■ 
Μετά το πέρας των εργασιών και όσο το υλικό παραμένει νωπό, τα εργαλεία καθαρίζονται επιμελώς με νερό. Εφόσον το
υλικό στεγνώσει, αφαιρείται από τα εργαλεία με μηχανικό τρόπο.
■
■

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

 θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +10°C και +40°C.
Η
Το πλάτος του αρμού δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 3-4mm.
■ 
Κατά τις πρώτες ώρες της σκλήρυνσης η επιφάνεια της μαστίχης θα πρέπει να προστατεύεται από την επαφή με το νερό.
■
■
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΛΑΣΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Μορφή

Μαστίχη

Χρώμα

Λευκό

Βάση

Ακρυλικές ρητίνες

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

Θερμοκρασία εφαρμογής
Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος
Ταχύτητα πολυμερισμού

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΤΙΜΗ

°C

+10 έως +40

min

10-15

mm/d

1-2

Σκληρότητα, Shore A

30±3

Επιμήκυνση στο όριο αποκοπής δοκιμίου

%

Θερμοκρασιακή αντοχή

°C

DIN 53504

400
-20 έως +70

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +22°C, Σ.Υ: 60% και χωρίς αερισμό. Οι διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν
στο εργοτάξιο (θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, απορροφητικότητα υποστρώματος) είναι πιθανό να επηρεάσουν τις ιδιότητες του υλικού.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Η ACRYL•FIX είναι αβλαβής και δε χρειάζονται ειδικές προφυλάξεις κατά τη χρήση της.
■ 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
■ 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή.
■ 
Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ενδεικτικά:
■ 
Για αρμό 10x10mm: 280ml / 3m αρμού.
■ 
Για αρμό 5x5mm: 280ml / 11m αρμού.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατίθεται σε:
■ 
Πλαστικές φύσιγγες των 280ml.
Διάρκεια αποθήκευσης: Τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε χώρο δροσερό και ξηρό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι συστάσεις ως προς τη χρήση και εφαρμογή των προϊόντων της FINOMIX βασίζονται στη
μακροχρόνια τεχνογνωσία και εμπειρία μας για τα προϊόντα. Οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και επανεξετάζονται μέσω της μακροχρόνιας εφαρμογής. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα
του προϊόντος για τη συγκεκριμένη χρήση. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς, των συνθηκών που επικρατούν
στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, ο χρήστης φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για
τυχόν επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος. H FINOMIX έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων
της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση.

ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. Πυθαγόρα 16, Χανιά, τηλ. 28210 27000, fax 28210 27005
info@finomix.gr ■ www.finomix.gr
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