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KARTA TECHNICZNA
Masa szpachlowa ACRYL MAS
 gotowa do użycia w postaci handlowej
 łatwo się nakłada i szlifuje
 nie zamula papieru ściernego
 nie pęka nawet w grubszych warstwach
Masa szpachlowa ACTYL MAS jest ekologicznym wyrobem najwyższej jakości,
doskonale przyczepna do podłoży, daje gładkie powierzchnie. Nadaje się do użytku
w postaci handlowej. Łatwo się nakłada, szlifuje i maluje. W czasie stosowania
zachowuje stałą konsystencję, dzięki czemu może być używana przez długi okres czasu.
Nie zużyta, szczelnie zamknięta masa szpachlowa zachowuje przydatność do dalszego
stosowania. Odznacza się krótkim czasem schnięcia, łatwo się szlifuje papierem
ściernym lub siatką, nie zamula papieru.
Masa szpachlowa ACRYL MAS stosowana jest do wyrównywania ubytków
i nierówności na powierzchni tynków oraz do wykończeniowego szpachlowania płyt
gipsowo-kartonowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Szczególnie polecany do
ostatecznego, wykończeniowego wygładzania szorstkich ścian wykonanych z tynków
cementowo-wapiennych oraz na łączeniach płyt gdyż Acryl Mas charakteryzuje się dużą
elastycznością przy nakładaniu jednokrotnym do 2 mm a dwukrotnym do 4mm bez
wystąpienia pęknięć. Nie należy stosować jej w miejscach narażonych na bezpośredni
kontakt z wodą.
WŁAŚCIWOŚCI WYROBU:
 lepkość (kubek pod obciążeniem 5kg,  6mm, 200C),
 gęstość, najwyżej
 czas schnięcia warstwy 2 mm, stopień 1, najwyżej
 zawartość substancji lotnych
 odczyn pH

- 20  30 s
- 1,70  0,05 g/cm3
-2h
- 30 5 %
- 9  10

SPOSÓB STOSOWANIA:
1. Przygotowanie podłoża
 podłoże do szpachlowania winno być mocno związane, wolne od kurzu i
zatłuszczeń
 suche spoiny płyt gipsowo-kartonowych uzyskane z zastosowania masy
szpachlowej finisz przeszlifować i odpylić
 podłoża mocno chłonne i słabe przed szpachlowaniem zaimpregnować
impregnatem gruntująco-wzmacniającym Portos
2. Przygotowanie wyrobu
 stosować w postaci handlowej
 masę szpachlową Acryl Mas przed użyciem dokładnie wymieszać
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3. Nakładanie
 proces szpachlowania i spoinowania prowadzić przy temp. podłoża i
otoczenia powyżej +50C
 na przygotowane podłoże za pomocą szpachelki lub pacy metalowej nakładać
gotową masę szpachlową Acryl Mas
 jednorazowo nanosić warstwy grubości do 4mm
 w przypadku większych nierówności nanoszenie powtórzyć po wysuszeniu
warstwy poprzedniej
 suche powierzchnie wygładzić papierem ściernym lub siatką, odpylić i
pomalować
 narzędzia po zakończeniu pracy umyć w wodzie
OKRES GWARANCJI: 24 miesięcy od daty produkcji
OPAKOWANIA: z tworzyw sztucznych:0,9kg-0,5L; 1,5kg-1L; 5kg-3L, 8,5kg-5L, 17kg-10L
WYDAJNOŚĆ: zależna od chropowatości podłoża - około 1,5kg/m2 przy grubości
warstwy 1mm
Obowiązuje od: 2010-06-19
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