PRODUKTINFORMASJON
TEKNISK INFORMASJON

Helårs malerfug

AKRYL+

• Innendørs og utendørs bruk
• Meget god heft
• Rask overmalbar
• God lyddempingsevne
• UV-bestandig
• Tåler å fryse/tine i patron ned til
-18°C gjentatte ganger uten
å miste egenskaper
BESKRIVELSE:
101 AKRYL+ er en permanent fleksibel tetningsmasse som er basert på en holdbar akrylemulsjon
og er ypperlig til interiørfuger, fuging av listverk,
revner og sprekker, lydfuger, tetting rundt vinduer
og dører samt sparkling av gipsplater.
101 AKRYL+ er fargefast og pillesikker, og har god
heft til bygningsmaterialer som tre, puss, betong,
gips, metall, tegl osv.
Fuger opp til 1 cm kan overmales etter ca. 20 min
ved normal romtemperatur og luftfuktighet, med
både vannbasert og oljebasert maling.
Det anbefales å vente i 24 timer med overmaling
hvis fugen er bredere enn 1 cm, eller ved unormal
romtemperatur/luftfuktighet.

TEKNISK:
Skinntørr

20 minutter

		

Overmalbar

20 minutter

		

Maks bevegelse

		

Holdbarhet

12,5%
opp til 1 år i kjølige og tørre

			 omgivelser
		

Farge

		

Forpakning

Hvit
300ml patron

		

Artikkelnummer

T599627

		

NOBB-nummer

47150736

		

EL-nummer

1804509

		

NRF-nummer

9511393

101 AKRYL+ er testet i tre uker for gjentatt frysing
og tining, samt nedfryst i hele perioden i -18°C og
deretter tint. Dette ga ingen synlige eller fysiske
endringer i verken konsistens eller egenskaper
for produktet.
BRUKSANVISNING:
1. Anvendes på tørt, rent og fettfritt underlag, og glattes med vann.
2. Anvendes til fuger med inntil 12,5% bevegelse.
3. Uherdet masse fjernes med vann.
		Herdet masse fjernes med egnet verktøy, f.eks 101 FUGEFJERNER.

PS: Informasjonen og anbefalinger i denne produktinformasjonen er fremsatt i beste mening da de er basert på tester og erfaringer. Det finnes mange
forskjellige bruksområder, materialer, underlag og måter å forbehandle materialer på som er utenfor vår kontroll. Relekta kan derfor ikke påta seg ansvaret for det endelige resultatet. Det anbefales derfor alltid å teste produktet på aktuelt bruksområde før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og
veiledning.
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