
ACRISYL KP 1,2

BRUGSANVISNING
 
Kan anvendes på:
- Varmeisolerings systemer
- Nye og gamle pudstyper, baseret på hydrauliske
bindemidler
- Beton og Cement
- Gammel maling og vægbeklædninger, der er organiske
eller mineralske samt tørre, kompakte, absorberende og
sammenhængende
- Mineralske blandinger af forskellig art, så længe de er
absorberende
Må ikke anvendes på nymalede overflader Overflader bør
være tilstrækkeligt forberedt ved at følge anvisningerne i
afsnittet "FORBEREDELSE AF OVERFLADEN"
 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
 
Bindemiddel: akryl copolymer modificeret med siloxan i
vandig dispersion
Fortynder: vand
Fyldstof: kvartspulver og marmorgranulat
Maksimal granulometri af kvarts: 1,2 mm
Specifik massefylde UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,05 kg/l.
Viskositet: pasta
Alkalisk modstand UNI 10795: alkali-proof
CE-mærkning pr. EN 15824
Flammereaktion EN13501: Klasse A2 s1 d0
Vandpermeabilitet pr. UNI EN 1062-3: lav, w<0,1
kg/m²h^0,5
Vanddamppermeabilitet pr. UNI EN ISO 7783-2: høj Sd
<0,14 m
Murværk konservering i overensstemmelse med
Kuenzle-teori pr. DIN 18550: W<0,5 kg/m²h^0,5 og Sd<2 m
Mug- og alge-resistent pr. UNI EN 15457 og UNI EN 15458
Tørretider (25° C og 65% relativ luftfugtighed)
- Overfladetør efter min. 1 time
- Genbehandlingstør efter min. 3 timer
Tørrertider varierer i forhold til anvendt tykkelse.
 
INDFARVNING
 
Produktet kan indfarves med toningssystem. Produktet kan
også tones med farvestofferne COLORADO, 548-serien*
*Ved brug af flere batche anbefales det, at remixe de
forskellige produkter sammen for at undgå små forskelle i
farven.
Til udendørs opgaver er det god praksis altid at bruge
materiale fra samme batch (hjørne til hjørne.) 
Til opgaver, hvor det er uundgåeligt at fortsætte på en væg
med samme batch, brug da ikke partierne ved siden af
hinanden. Til overgangsstedet: ved afbrydelser i
kontinuiteten af overfladen brug f.eks lister, hjørner, kabler
mm.
 
OPBEVARING
 
Maksimal opbevaringstemperatur: +30° C
Minimum opbevaringstemperatur: +5° C
Produktet skal anvendes inden for 2 år fra produktionsdato
ved opbevaring i uåbnet original emballage og under
egnede temperaturbetingelser.

 

SAN MARCO GROUP garanterer at informationerne i dette datablad
er baseret på dens bedste tekniske og videnskabelige viden samt
erfaring. Dog kan virksomheden ikke gøres ansvarlig for opnåede
resultater ved brug af produktet, da anvendelsens omstændigheder
er uden for dens kontrol. Det anbefales altid at sikre produktets
egnethed til hver enkelt situation. Dette datablad erstatter alle
tidligere udgaver. For yderligere teknisk information, ring til
Technical Service på +39 041 4569322.
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