
Akkit 311 Hidroizolatie Fluida 4kg 

Descriere produsului 
Hidroizolaţie acrilică monocomponentă, fără solvenţi, impermeabilă la apă, elastica, pentru 
etanşarea fără rosturi sub placaje ceramice, la interior în băi, duşuri etc. Pentru hidroizolarea 
suprafetelor cu apa fara presiune, cum ar fi: băi, dușuri în clădiri rezidențiale, în hoteluri și 
spitale. Pigment utilizat (galben) pentru a produce o culoare contrastantă dupa aplicare. 

Termen de valabilitate 

12 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, în ambalajul original, nedesfăcut, 
ferit de inghet. 

Aplicare 
Se aplica cu: 
Trafalet cu burete sau cu par scurt, fier de glet. 
Punere in opera: 
Aplicați materialul direct din recipient folosind trafaletul sau fierul de glet în două straturi, 
într-o grosime uniformă a stratului pe întreaga suprafață. Acoperirea trebuie să fie usucata 
corespunzător între cele doua straturi. Pentru a produce culoarea contrastului, pigmentul 
(galben) trebuie amestecat cu un mixer la turatie redusa.  
În zonele de intersectie perete - pardoseala, perete-perete precum și la zona de racord a 
conductelor și de scurgere a apei, se va folosi banda de etanșare Akit 320 care trebuie să fie 
încorporata în consecință.Curățați sculele cu apă după utilizare. 

Date Tehnice 
Temperatura de aplicare: +5 bis +25°C 
Culoare: galben 
Consum: ca. 1,5 kg/m2 per mm grosime, 
4 kg Akkit 301 pentru o suprafata de ca.: 2,6 m2 
Numar de straturi: minim 2 straturi (grosime aproximativ 1 mm) 
Timp de asteptare dupa primul strat: aproximativ 4 ore. 
Lipire placaje: după aproximativ 24 ore  

Suport 
Suportul trebuie să fie neted, uscat, neînghetat, rezistent, stabil şi curat - fără urme de praf, 
moloz, uleiuri, grăsimi, decofrol, părti friabile sa fie conform cu tehnicile si normele de 
aplicare. 
 
Fișă cu date de securitate este disponibila la cerere. Aplicarea se va face de catre personal 
specializat. Urmați instrucțiunile din fișa tehnică! A se tine departe de copii! A nu se pastra 
langa alimente. Acest ambalaj este scutit de VVO. Ambalajele goale vor fi trimise la sistemul 
de colectare și reciclare. Valoarea limită a UE pentru produs (Cat A / h Wb.): 30 g / l (2010). 
Acest produs conține maximum 30 g / l COV. 


