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ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - STANDARD LINE Ακρυλικό σφραγιστικό υψηλής 
ελαστικότητας με πολύ καλή 
αντοχή στην ακτινοβολία UV και 
τις καιρικές συνθήκες. 

Ιδιότητες
Κατάλληλο για φράγιση συναρμογών μεταξύ 
συνήθων οικοδομικών υλικών σε εξωτερικούς 
και εσωτερικούς χώρους, όπως ανάμεσα 
σε παράθυρα και περβάζια, κουφώματα 
(πόρτες & παράθυρα) και τοίχους, ρωγμές 
σε τοίχους, οροφές, κ.λπ. Είναι ιδιαίτερα 
ανθεκτικό στη βροχή ακόμα και σε πολύ 
σύντομο χρόνο (μερικές ώρες) από την 
εφαρμογή του. Στην επαφή του με τον αέρα 
μετατρέπεται σε πλαστοελαστική μάζα με 
πρόσφυση τόσο σε πορώδη δομικά υλικά 
(μπετόν, αμιαντοτσιμέντο, ξύλο, τούβλο, 
κτλ.), όσο και σε μη πορώδη υλικά, όπως 
αλουμίνιο, PVC, λαμαρίνα, κ.ά. Βάφεται μετά 
τη σκλήρυνσή του με τα συνήθη οικοδομικά 
χρώματα, χωρίς να δημιουργεί γυαλάδες 
ή ρηγμάτωση της βαφής. Κατάλληλο για 
αρμούς χωρίς μεγάλη λειτουργική μεταβολή 
πλάτους (μέχρι 12%). Ακατάλληλο για σφρά-
γιση αρμών και συναρμογών μόνιμα εμβαπτι-
σμένων στο νερό, όπως δεξαμενές, κλπ.

Οδηγίες χρήσης
Κατά την εφαρμογή η θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος δεν πρέπει να είναι κάτω των 
+5ºC. Να αποφεύγονται ημέρες με πολύ 
μεγάλη ατμοσφαιρική υγρασία, επειδή καθι-
στάται ιδιαίτερα αργή η εξάτμιση του νερού 
από τη μάζα του σφραγιστικού εμποδίζο-
ντας το τελικό στέγνωμά του. Το υπόστρωμα 
πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ρύπους, 
σκόνες, λάδια, κ.λπ. Συνιστάται καθαρι-
σμός με συρματόβουρτσα και στη συνέχεια 
φύσημα με πεπιεσμένο αέρα, αν είναι διαθέ-
σιμος. Για την αποφυγή λερώματος στα χείλη 
των αρμών, τοποθετήστε κατά μήκος τους 
αυτοκόλλητη χαρτοταινία (κωδ. αρ. 0992 00 
...), η οποία αφαιρείται αμέσως μετά τη σφρά-
γιση (πριν σκληρυνθεί το υλικό). Γεμίστε τους 
αρμούς με το κορδόνι πλήρωσης αρμών ΡΕ, 
κωδ. αρ. 0875… Τοποθετήστε τη φύσιγγα 

στο ειδικό πιστόλι και κόψτε το ακροφύσιο 
λοξά, έτσι ώστε να σχηματισθεί άνοιγμα ανά-
λογο με το πλάτος του σημείου εφαρμογής. 
Στη συνέχεια τοποθετήστε το υλικό στον 
αρμό. Αν η επιφάνεια του υλικού χρειάζεται 
στρώσιμο, αυτό το κάνετε με σπάτουλα μετά 
την τοποθέτηση, γιατί έπειτα από περίπου 5 
λεπτά αρχίζει ο σχηματισμός επιφανειακής 
μεμβράνης. Αμέσως μετά αφαιρείτε τη χαρτο-
ταινία. Πρέπει να τηρείται η ορθή διαστασιο-
λόγηση του αρμού, ο οποίος πρέπει να έχει 
βάθος ίσο με το μισό του πλάτους του.

Σημείωση
Η ταχύτητα πήξης εξαρτάται από τη θερ-
μοκρασία επεξεργασίας, τις καιρικές συν-
θήκες και την υγρασία του υποστρώματος. 
Σε κρύες και υγρές καιρικές συνθήκες, η 
πήξη επιβραδύνεται έντονα.

Κωδ. αρ. 0892 166 1
Τεμ./Συσκ. 25/1
Περιεχόμενο 280 ml
Χρώμα Λευκό
Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες –20ºC έως +80ºC
Θερμοκρασία επεξεργασίας +5ºC έως +40ºC
Χρόνος δημιουργίας κρούστας περίπου 10-15 λεπτά
Ταχύτητα σκλήρυνσης περίπου 1 mm ημερησίως (στους +23°C)
Μέγιστη λήψη διαρκών κινήσεων 20%


