
Induline AF-920 Acryl-Fugenschutz HSInduline AF-920 Acryl-Fugenschutz HS
Akrylový plnič spár bez obsahu rozpouštědel a změkčovadel

OdstínOdstín DostupnostDostupnost
Počet kusů na paletě 1056

BaleníBalení 12 x 12 x 310 ml310 ml

Kód obalu 01

Číslo výrobkuČíslo výrobku

transparentní 7732 ◼

SpotřebaSpotřeba Cca 5 ml/bm při průřezu spáry 2 x 2 mm

Oblasti použitíOblasti použití Elastické uzavření úzkých trhlin, řezných a pokosových spár■
Pro profesionální použití■

Vlastnosti výrobkuVlastnosti výrobku Velmi vysoký podíl sušiny: nepatrně sesychá a je záhy odolný vůči vytváření výsušných
trhlin

■

Jednoduché zpracování■
Přetíratelný běžnými krycími a lazurovými systémy■
Vyschne do elastického, transparentního filmu■
Kvalitní přilnavý podklad pod následné nátěry■

Údaje o výrobkuÚdaje o výrobku

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Hustota (20 °C) Cca 1,1 g/cm³

Viskozita Pastová / pevná

Doba tvorby povlaku Cca 15 minut (+23 °C/50 % r.v.)

Systémové produktySystémové produkty [induline_fensterbeschichtungs_system_7732][induline_fensterbeschichtungs_system_7732]

Přípravné prácePřípravné práce Požadavky na podkladPožadavky na podklad
Spáry musí být pevné, suché, čisté a bez mastnoty.
Použít na základní nátěr a mezivrstvu.

■

Příprava podkladuPříprava podkladu
Pro optimalizaci průběhu a čekací doby doporučujeme zkušební pokusy.

■

Technický listTechnický list
Číslo výrobku 7732
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ZpracováníZpracování

Špičku zařízněte šikmo, odpovídajíc šířce spáry, a spáru vystříkejte.
Hmotu vytlačujte dostatečným tlakem tak, aby řádně tlačila na okraje spáry. Vytlačenou
utěsňovací hmotu nakonec řádně vyhlaďte.
Vyhněte se přebytkům čerstvé hmoty.
Plánované odstranění nanešeného plniče provádějte pomocí vhodných nástrojů nebo
prstů.

Podmínky při zpracováníPodmínky při zpracování
Teplota materiálu, okolí a podkladu: +15 °C do max. +30 °C

■

Upozornění přiUpozornění při
zpracovánízpracování

Nepoužitelný ve stykových a dilatačních spárách
Produkt není doporučován pro kontakt s rozpouštědlovými nátěry

SchnutíSchnutí
Doba schnutí (2 x 2 mm spára)
Cca 60 minut (+23 °C/50 % r.v.)

Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně
prodlužují.

■

Nářadí / čištěníNářadí / čištění Kartuše, Fensterfix stěrková špachtle

Čištění v čerstvém stavu vodou. Zatvrdlé nečistoty odstranit pomocí výrobku Aqua RK-898
Reinigungskonzentrat.

Remmers nářadíRemmers nářadí
Fensterfix Abstrichspachtel Fensterfix Abstrichspachtel (4394)(4394)

Dichtstoffpistole Dichtstoffpistole (4701)(4701)

Skladování / trvanlivostSkladování / trvanlivost V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost
min. 12 měsíců.

Bezpečnostní údajeBezpečnostní údaje Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a
ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci
odpadů

Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními
předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat
společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data
byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako
orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná.
Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny
a popisují naše produkty a informují o jejich použití
a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na
základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných
pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb
nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální
případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést
zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou
vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně
určenému účelu, je technické poradenství v oblasti
použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle
nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak
platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje
poslední vydání Technického listu.

Technický listTechnický list
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http://qr.remmers.com/p/4394
http://qr.remmers.com/p/4701
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