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Сушка/час висихання

Очищення інструментів

На шов розміром 1M х 1M мм бл. 1MM мл / м.
Точна витрата визначається при пробному нанесенні на об'єкті.

Примітки

Відразу ж після використання і при тривалих паузах в роботі промити водою 

При температурі H OM ° C і відносній вологості повітря 6MB O4 години на 1 мм.
Після висихання можна покривати будь-якими дисперсійними продуктами Caparol. При
нанесенні дисперсійних покриттів на акрилові дисперсійні матеріали, ущільнювачів
для швів, в поверхні можуть з'явитися тріщини внаслідок внутрішніх напружень.

■ Еластичний.
■ Сумісний з усіма дисперсійними продуктами Caparol.

Матеріал рівномірно нанести на шов. Глибину ущільнювального матеріалу обмежити
невбираючим круглим шнуром з пінопласту або поліуретану з закритими порами.
Вирівняти поверхню змоченим водою інструментом ще до появи плівки.

Матеріал готовий до застосування. 

Алюміній, бетон, фіброцемент, дерево, твердий ПВХ, клінкер, силікатна цегла, полістирольний 
жорсткий пінопласт, пористий бетон, штукатурка, цегла, оцинкована сталь.
Адгезійна поверхня повинна бути чистою, з несучою здатністю, без речовин, що знижують адгезію.

■ Густота: приблизно 1,R г / смP
■ Максимально допустима загальна деформація: максимум 1RB від ширини шва
■ Стійкість до підвищеної температури сушки: макс. 8M оС
■ Усадка: бл. 18B
■ Ширина швів: макс. PM мм

Обмежити глибину шва або ущільнювального матеріалу невбираючим вологу круглим шнуром з 
пінопласту або поліуретану. Співвідношення ширини шва і глибини ущільнювального матеріалу 1: 1

Технічна інформація BpOO5o NOE

Мінімум H RоС максимум 4M ° C для матеріалу, циркуляційного повітря і підкладки.

P1M мл - пластиковий картуш EOM шт. в коробці),
4MM мл і 6MM мл - целофанові туби E1O шт. в коробці)

Для з'єднувальних швів до дверних і віконних рам, підвіконь, вбудованих меблів і облицювання, для 
внутрішніх і зовнішніх покриттів.

Опис продукту

aisbofug OO5 Acryl-cugendicht
Еластичний водний акриловий дисперсійний
ущільнювач для швів.

У прохолодному місці, але не на морозі. Термін зберігання оригінально закритій упаковки 1O
місяців.

P1M мл - картуш: білий, чорний, сірий, коричневий.
4MM мл, 6MM мл туби: білий

Застосування

Водна акрилова дисперсія



Вказівки для безпечного 
використання

Утилізація

Технічна консультація

Центр обслуговування

Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити гарне провітрювання під час нанесення. При 
попаданні в очі або на шкіру промити великою кількістю води. Не викидати в каналізацію, водойми і на 
грунт. Промити інструмент відразу ж після використання водою з милом.
Професійний користувач може запитати паспорт безпеки для матеріалу.

Технічна інформація BpOO5o  NOE • Стан на грудень OM11
Ця технічна інформація підготовлена   на основі найсучаснішого рівня досягнень техніки і нашого практичного досвіду. Однак, в силу різноманіття підкладок і особливих умов на об'єктах, покупець / будівельник Eвиконавець робіт) не звільняється від відповідальності з перевірки 
придатності наших матеріалів для конкретних цілей і певних об'єктних умов. При виході у світ нової редакції дана технічна інформація втрачає силу.
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Утилізуються тільки повністю порожні ємності. Рідкі залишки матеріалу можуть бути утилізовані як 
відходи ущільнюючих мас.

У цій публікації неможливо розглянути всі підкладки, що зустрічаються на практиці і технології їх 
покриття.
Якщо Ви маєте справу з підкладками, що не згадані в даній Технічній інформації, слід звернутися до 
нас або наших співробітників на місцях. Ми із задоволенням надамо Вам докладну консультацію з 
урахуванням специфіки конкретного об'єкту.

Перейдіть на сайті до розділу «Контакти».
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