SIGA PRO akryl venkovní
TECHNICKÝ list
Název

SIGA PRO Venkovní akryl
Akrylátový tmel

Vlastnosti

Venkovní profesionální jednosložkový vysoce kvalitní víceúčelový
přetíratelný stále pružný plasto-elastický akrylátový spárovací tmel.
Je odolný vůči UV záření.		

Použití

Těsnění dilatačních spár obvodových plášťů budov s velkými
dilatačními pohyby (např. panelových budov), tmelení stavebních
spár mezi rámy oken, dveří a zdivem, těsnění spár stěnových a
stropních konstrukcí montovaných staveb, utěsňování průchodů
potrubí, zvukové izolace. Tmel je po vyzrání odolný proti vlhku,
povětrnostním podmínkám a mrazu. Není vhodný na opravu těsnění
spár panelových domů po butylénových tmelech.

Technické údaje
Vzhled:
Měrná hmotnost:
Penetrace kuželem:
Stékavost ve žlábku:
Tvrdost:
Aplikační teplota:
Tepelná odolnost:
Odolnost UV záření:
Teplota skladování:
Doba skladování:
Barva:
Balení:

nestékavá pasta
1,55 g/cm3
< 200 PJ
max. 2 mm
max. 30 Shore A
+5 až +30°C
-10 až +80°C
ano
+5 až +25°C
24 měsíců
bílá
kartuše 310ml, salám 600ml

Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, prostý prachu a špíny, rzi, oleje a
jiných znečisťujících látek. Porézní materiály je vhodné před použitím opatřit penetrací (SIGA PRO SAD 280). Neporézní materiály se
vyčistí rozpouštědlem a čistým bílým netřepícím se hadrem z bavlny.
Zbylé rozpouštědlo utřete novým čistým a suchým hadrem ještě
předtím, než se odpaří. Není vhodný na opravu těsnění spár panelových domů po butylénových tmelech.

Upozornění

Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C, na zmrzlý nebo promrzlý
podklad.		

Bezpečnost

Je nehořlavý, není žíravinou ani látkou jedovatou. Při práci
používejte ochranné rukavice a dbejte zásad osobní hygieny. Po
práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem.
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Tel.: +420 577 662 420, 577 662 484
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