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Caracteristici tehnice

Bazat

consecventă

Sistem de întărire

Pelicula (la 23 ° C / 50% RH) 

Densitate **

Rezistentă la temperatură ** 

Temperatură de aplicare

Contractie

Dispersie acrilică

Pasta

Uscare fizică

Aproximativ 20 min

Ca. 1,70 g / ml

- 20 ° C → 80 ° C

5 ° C → 30 ° C

Ca. 15% (DIN 52451)

* Valorile indicate pot varia în functie de conditiile de mediu, cum ar fi temperatura, umiditatea, tipul suporturilor. ** Informatiile se referă la produsul 

complet vindecat.

Descrierea produsului

părti libere, curătati părtile laterale ale articulatiilor si

umeziti usor. Pretratează suprafete foarte poroase cu 

Mastic diluat (1 volum de Mastic  + 2 volume de apă). 

Este recomandabil să se facă un test preliminar de ader-

entă pe orice substrat.

Masticul special  este un material plastic plastico-elastic 

monocomponent de înaltă calitate, bazat pe dispersii acri-

lice.

caracteristici

t

t
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Aspect granular

Usor elastic după întărire

Utor de pătruns în fisuri O bună aderentă pe 

substraturi poroase

Dimensiunile sigiliilor

Fisuri la max. 2 mm.

Manual

Aplicații

Nu aplicati dacă există riscul de ploaie sau înghet în 

timpul procesului de uscare.

Mod de aplicare: În cazul reparatiei fisurilor pe tencuială, 

de exemplu, aplicati etantantul în fisură cu ajutorul unei 

arme. Apoi acoperiti direct cu vopsea de perete sau 

terminati cu un burete umed, de exemplu (spălati). În 

cazul îmbinărilor, aplicati etantantul în articulatie folosind 

un pistol manual sau pneumatic. Apoi terminati de 

exemplu cu o spatulă.

Produs de curătare: Este posibil să îndepărtati materialul si

scula specială pentru tencuială din materiale si unelte cu 

apă înainte de întărire.

Finalizarea: Finalizati cu o spatula sau cutitul unui pictor.

Reparatie: Cu acelati produs.

t Reparati chit pentru

fisuri / fisuri în ipsos, de exemplu.

Racorduri de legătură la pragurile ferestrei, între 

plinta si perete, între zidărie etc.

t

condiționat

Culoare: alb

Tara ti ambalaj: 310 ml cartus

Timp de depozitare

Cel putin 12 luni în ambalajul original sigilat, într-un 

loc uscat, la o temperatură cuprinsă între 5 ti 25 ° C. 

Protejati-vă de înghet.

suporturi

Tipuri: toate substraturile, Nu este potrivit pentru piatră 

naturală, bitum, sticlă ti metal.

Conditie: suprafetele trebuie să fie 

curate, uscate ti fără praf.

Pretratarea: Deschideti fisurile, îndepărtati

Această foaie înlocuiette toate documentele anterioare. Aceste informatii sunt date cu bună credintă ti sunt rezultatul cercetării ti experientei noastre. Cu toate 

acestea, întrucât conditiile de utilizare sunt în afara controlului nostru, nu se poate accepta nicio răspundere din partea noastră pentru orice pierdere sau 

pagubă care rezultă din utilizarea produsului nostru. Întrucât proiectarea, starea substratului ti conditiile de utilizare sunt în afara controlului nostru, nu se 

acceptă nicio răspundere în baza acestei publicatii. Prin urmare, este recomandat să efectuati întotdeauna un test înainte de conditii locale specifice. Soudal îti 

rezervă dreptul de a efectua modificări ale produselor sale fără notificare prealabilă.
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Recomandări de siguranță

Respectati igiena obisnuită de lucru. Consultati 

ambalajul pentru informatii suplimentare.

notițe

t

t

t

Nu folositi în contact prelungit cu apa.

Vopsibil cu majoritatea vopselelor. Vopseaua tre-

buie să fie suficientă

elastic, astfel încât să poată fi aplicat pe un mastic 

plasto-elastic.

Având în vedere marea varietate de tipuri de 

vopsele disponibile, este recomandat să efectuati 

înainte un test de compatibilitate.

t

Această foaie înlocuiette toate documentele anterioare. Aceste informatii sunt date cu bună credintă ti sunt rezultatul cercetării ti experientei noastre. Cu toate 

acestea, întrucât conditiile de utilizare sunt în afara controlului nostru, nu se poate accepta nicio răspundere din partea noastră pentru orice pierdere sau 

pagubă care rezultă din utilizarea produsului nostru. Întrucât proiectarea, starea substratului ti conditiile de utilizare sunt în afara controlului nostru, nu se 

acceptă nicio răspundere în baza acestei publicatii. Prin urmare, este recomandat să efectuati întotdeauna un test înainte de conditii locale specifice. Soudal îti 

rezervă dreptul de a efectua modificări ale produselor sale fără notificare prealabilă.
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