
TECHNIKAI ADATLAP
Zwaluw Acryl-W (3.10)

Megegyezik az eredeti adatlappal – 2006-02.23.
Termékinformáció: A Zwaluw Acryl-W egykomponensű, igen jó minőségű, akril alapú tömítőanyag. Majdnem 

szagtalan, a fémeket nem korrodálja. Alkalmazás után a tömítőanyagból a víz elpárolog és 
kemény, gumiszerű réteg keletkezik.

Alkalmazási területek: - építőiparban fa- ill. fém ablakkeretek és beton, vagy téglafal közötti hézagok tömítéséhez
- lépcső és fal, fal és mennyezet, ablakpárkány és gázbeton réseinek tömítéséhez
- belső és külső alkalmazásra is alkalmas
Külső alkalmazás csak jó száradási körülmények között lehetséges, amennyiben az anyag 
alkalmazás után legalább 5 óráig védve van az esőtől. Kikeményedés után a Zwaluw Acryl-
W időjárás- és vízálló. Általánosságban jól tapad alapozó nélkül is olyan építőanyagokhoz, 
mint pl. a beton, tégla, festett fa, alumínium és PVC.

Korlátozások: Többek  között  nem  javasolt  folyamatos  vízhatásnak  kitett  felületekhez,  polietilén, 
polipropilén, teflon és bitumenes felületekhez. Emulziós festékkel történő átfestés a felület 
megrepedését okozhatja.

A felület előkészítése: A felületnek tisztának, száraznak és sértetlennek kell lennie. Erősen porózus felületekhez 
használjon higított Zwaluw Acryl-W -t. Felhasználás előtt javasolt tapadáspróbát végezni.

Szín: Fehér, szürke, fekete (rendelésre: bronz és barna)
Csomagolás: 310ml kartus (rendelésre: 550ml hurka)
Biztonság: Kérésre Biztonsági adatlap rendelkezésre áll.

Alkalmazás:
Szerszám Kézi vagy pneumatikus kinyomószerszám.
Hőmérséklet +5°C  és  +40°C  között.  Alkalmazását  5  percen  belül  be  kell  fejezni  szappanos  vízzel 

megnedvesített gittkéssel.
Tisztítás Szerszámot:  rögtön  alkalmazás  után  terpentinnel.  Kezet:  szappanos  vízzel.  A  már 

kikeményedett anyagot éles késsel vagy pengével kaparjuk le.

Általános tudnivalók

Bázis: akril
Felhasználási hőm: +5 és +40°C között
Felhasználási arány: 1600 g/perc (3mm / 6,3Bar)
Folyás: <2mm (ISO 7390)
Sűrűség: 1,64 g/ml
Bőrképződési idő: 5 perc 23°C és 50%-os relatív 

páratartalom mellett
Fagyállóság szállításkor: -15°C-ig fagyálló
Szavatossági idő: Eredeti  bontatlan 

csomagolásban +5 és +25 °C 
között12 hónap 

Festhetőség kikeményedés
után: igen
Szilárdanyag tartalom: 84%
Hézagmozgási képesség: ±12,5%
Hőmérséklettűrés: -20 / +75°C kikeményedés után

Mechanikai tulajdonságok  (2mm film)

Shore A keménység (3s): 20 (DIN53505)
100% együttható: 0,4 MPa (N/mm2)
Szakadási megnyúlás: 300%

Kiadósság:
Hézagszélesség Fugahossz

4 x   6mm 12,9m
6 x   6mm 8,5m
8 x   6mm 6,4m

12 x   8mm 3,2m
16 x 10mm 1,9m
20 x 12mm 1,3m

Hézagméretek
Szélesség: min. 4 mm, max. 25 mm
Hézagarány:

Használjunk segédrudat a megfelelő 
hézagmélység kialakításához.

Terméktanúsítvány: ISO 11600 F7,5

Fenti  információ  tesztjeink  és  kísérleteink  eredményét  tükrözi  és  meg  vagyunk  győződve  pontosságáról  és  megbízhatóságáról. 
Mindazonáltal a Den Braven Sealants nem ismerheti termékei felhasználásának összes módját. Mivel az alkalmazási módszereket a 
Den Braven Sealants nem befolyásolhatja, a termék megfelelőségének eldöntése a felhasználó felelőssége.

Szélesség Mélység
4-8 mm 6 mm

10-12 mm 8 mm
14-16 mm 10 mm
18-20 mm 12 mm
22-24 mm 14 mm


