Worldwide leader in professional sealants

TEKNISKT DATABLAD
Nordwind Akryl-36

Enkomponents plastoelastisk fogmassa, tillverkad på en akrylemulsionsbas. Fogmassan används
främst för in- och utomhusfogning i väggsprickor och tätning av icke-porösa material som betong,
gips, cement, tegel och trä före målning. Användning i fogar i permanent kontakt med vatten
rekommenderas ej.
Formar en flexibel fog, övermålningsbar med alkyd- och dispersionsfärger, fäster väl på de flesta
material och är fuktresistent 5 timmar efter applikation.

Användningsområden
Sprickor i väggar och fönsterbrädor
Anslutningar mellan gips och betong
Mindre gipsytor innan målning
Tätning av fönster- och dörrkarmar
Tätning av lättbetong

Teknisk data
Färg
Dammtorr
Härdning
Vikt
Krympning
Elasticitet
Torrsubstans
Temperaturresistans
Applikationstemperatur
UV-resistens

Vit
15-35 min
2-3 mm/24 timmar
1,60-1,70 g/cm³
< 10%
+/- 10%
85%
-30°C till +75°C
+5°C till +30°C
Hög

Förpackning
Vit

Förpackning
310 ml patron, 600 ml korv

Förvaringsvillkor
Garanterad hållbarhet 12 månader efter produktionsdatum, förvaras i originalförpackning på ett
torrt ställe i temperaturer mellan 0 och 25°C. Undvik temperaturer under 0 och över +25°C.
Kort tids frostresistens, max 10 dagar i temperaturer över -18°C.
Frost- och töresistens i 7 cykler i temperaturer mellan 18 och +23°C, där en cykel varar 48 h
(24 timmar i -18°C och 24 timmar i +23°C).
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Instruktioner
Rengör fogytan från fett, olja, bitumen, damm och is.
Porösa ytor rekommenderas att behandlas med akryllösning (1 del akryl och två delar
vatten) före applikation

Användarrekommendationer
Ej härdad fogmassa kan tas bort med vatten. Härdad fogmassa kan endast tas bort
mekaniskt.
Kan övermålas inom 1-24 timmar efter applikation.
Det rekommenderas att testa kompabiliteten med specifik färg före applikation.
Fogar som tar upp mycket rörelse rekommenderas ej att övermålas.

Säkerhetsföreskrifter
Ej härdad produkt kan irritera ögon och andningsorgan. Undvik kontakt med mun. Skölj
omedelbart ögonen med vatten och uppsök läkarvård. Förvaras utom räckhåll för barn!
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