Tekniskt
datablad
Acrylflex Extra

Materialbeskrivning
Beskrivning

Övermålningsbar akrylfog

Användning

För fogning runt fönster, dörrar, karmar och fotlister. Utfyllnad av sprickor och
rörgenomföringar m.m. Kan användas som akustikfog. Används på underlag
av trä, puts, gipsplattor, beont, glas, metal samt på tidigare målade ytor.

Användningsområde Utomhus och inomhus.
Fogen tål inte konstant väderpåverkan och bör målas över vid utvändigt bruk.
Egenskaper
-

Ftalatfri
Lätt att applicera
Minimalt svinn
Övermålningsbar

Grundläggande information
Färger

Vit

Bindemedel

Akryl

Lösningsmedel

Vatten.

Vikt

Ca 1,65 kg/liter

Storlek

300 ml tub

Härdning

Yttorr ca 10 min.
Klibbfri ca 15 min.
Genomhärdad ca 1m.m. per dygn.
Insjunkning ca 15%

Bruksanvisning
Krav på underlaget

Underlaget ska vara rent, torrt, fast och bärkraftigt.

Temperatur och

Min. 5°C och max. 30°C samt relativ luftfuktighet på max. 85 % vid applicering
och härdning.
Undvik att arbeta i direkt solljus.

luftfuktighet

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laboratorietester och praktiska prov. Ett övergripande
ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med appliceringen. Det åligger
användaren att inhämta de senast reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar
utan föregående meddelande.
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Tekniskt datablad Sigmalife Aqua Primer

Applicering

Hand- eller tryckluftspistol. Efterglättas inom 10 minuter.
Kan appliceras i upp till 25 m.m. bredd.

Rengöring av verktyg Vatten och målartvätt.
Mer information
Hållbarhet

24 månader vid frostfri förvaring i oöppnad förpackning. Begränsad hållbarhet
efter öppnandet.

Säkerhet

MAL-kod: 0-1.
Se säkerhetsdatablad för mer information.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laboratorietester och praktiska prov. Ett övergripande
ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med appliceringen. Det åligger
användaren att inhämta de senast reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar
utan föregående meddelande.
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