
FESTHETŐ AKRIL TÖMÍTŐ
RUGALMAS AKRIL TÖMÍTŐANYAG

Cikkszám: K00805610

Tulajdonságok: 
• jó repedésáthidaló
• fehér színű
• festhető

Termék előnyök: 
•  UV-álló
• semleges kémhatású
• oldószermentes
• könnyen alkalmazható
• szagtalan

A Festhető akril tömítő kiváló minőségű, oldószermentes, 
egykomponensű, akril-diszperzió bázisú hézagtömítő anyag. 
Vízhatlan, időjárásálló, tartósan rugalmas (nem öregszik).

Alkalmazások: 
• festett felületek repedéseinek és csatlakozásainak a javítására 
• ajtó- és ablaktokok csatlakozásaihoz
• sarkok és csatlakozások réseinek kitöltésére
• vakolatok, betonelemek kisebb repedéseinek kitöltésére
• beltérben

Alkalmazási terület: 
A Festhető akril tömítő különösen alkalmas festett felületek 
tartósan elasztikus hézagtömítéséhez, pl. ablak- és ajtótokok 
csatlakozó hézagai. Alkalmas továbbá alacsony terhelésnek kitett 
porózus belső felületek (vakolatok, betonelemek, gipszkarton) 
hézagainak tömítésére, kisebb mozgások által okozott repedések 
javítására - max. 15 %-os alakváltozásig.
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MŰSZAKI ADATOK:
bedolgozási 
hőmérséklet:

Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet 0˚C felett, huzat-
mentes, árnyékos helyen.

kötésidő: 10-15 perc (23°C-on, 50%-os relatív páratartalom mellett)

hőállóság: -20°C és +75°C között

csomagolás: 
(kiszerelés) 310 ml-es műanyag tubusban

tárolás: 24 hónapig, száraz, fedett helyen, bontatlan, eredeti 
csomagolásban.

kötőanyag: akril-diszperzió

cikkszám: K00805610

FELDOLGOZÁS:
Követelmények az alapfelülettel szemben, 
az akril tömítő használatát megelőző műveletek: Az alap-
felület legyen  száraz, tiszta, por- és szennyeződésmentes.

Aljzatelőkészítés: A Festhető akril tömítő nem igényel előzetes 
alapozást.

Feldolgozás: A hézagtömítést a festési munkák megkezdése előtt 
kell elvégezni. A festést az akril tömítő használatát követően min. 
15 perc várakozási idő után kezdhetjük meg. A kiömőnyílásnál 
vágjuk ki a tubust, helyezzük fel a fúvókát és a hézag szélességé-
nek megfelelően, 45°-ban vágjuk le a csúcsát. Tegyük a tubust a 
kinyomópisztolyba, majd töltsük ki a hézagot akril tömítőanyaggal. 
A hézagtömítést követően ujjal vagy speciális simító eszközzel 
alakítjuk ki az igény szerinti felületet.

Anyagszükséglet: 1 tubus akril tömítő kb. 12 folyóméter kitöltésére 
elegendő, 5x5 mm-es hézag esetén.

Szerszámok: kinyomópisztoly, simító eszköz

FONTOS TUDNIVALÓK:
Feldolgozáskor az anyag, levegő és alapfelület hőmérséklete 
0˚C felett legyen.
Kikeményedés közben óvjuk a felületet a fagytól!
A tömítőanyag csak teljes megkötés után festhető át. A felesleges 
anyag mechanikai úton távolítható el.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:
Glettek: Gletti 6-30 G, Gletti Extra, Gletti Finish, Glettop Plus, 
Wandspachtel, Gelbband, Super Finish, Fill & Finish Light
Beltéri festékek: InterTOP, PrimoTOP, M-TOP

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:
Részletesebb információt a termékről a www.cemix.hu oldalon 
vagy műszaki kiadványainkban talál.


