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Το KRAFT JOINT ACRYLIC 20 είναι ένα πλαστοελαστικό σφραγι-
στικό ενός συστατικού ακρυλικής βάσης. Είναι ειδικά διαμορ-
φωμένο για χρήση σε απορροφητικές, πορώδεις επιφάνειες 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, όπως ανάμεσα σε παρά-
θυρα και περβάζια, κάσες κουφωμάτων και τοίχους, ρωγμές 
κλπ. Είναι κατάλληλο για σφράγιση κάθετων συναρμογών 
καθώς και για αρμούς χωρίς μεγάλη λειτουργική μεταβολή 
πλάτους (μέχρι 8%).
Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε τσιμέντο, τούβλο, 
ξύλο, αλουμίνιο και PVC. Ωριμάζει γρήγορα με την επαφή με 
τον ατμοσφαιρικό αέρα. Βάφεται με τα κοινά ακρυλικά και 
πλαστικά χρώματα μετά την πλήρη σκλήρυνσή του.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Πυκνότητα 1,67g/cm3

Χρόνος σχηματισμού υμενίου 10-15min

Ταχύτητα πολυμερισμού 2,0mm/day

Tαχύτητα ροής 
(23oC, 3-mm ακροφύσιο, πίεση 0,63N/mm2)

900g/min

Σκληρότητα, Shore A 30

Τάση σε 100% επιμήκυνση  
{DIN 53504}

0,3N/mm2

Επιμήκυνση στο όριο αποκοπής του δοκιμίου 
{DIN 53504}

400%

Αντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές -20οC έως +70οC

»  Δεν συρρικνώνεται
»  Τρίβεται
»  Βάφεται

 
1292

16

DoP: 16-1220-20

ΕΝ 15651-1 F-EXT-INT
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης στο υπόβαθρο, η 
επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθε-
ρη από σκόνες, λάδια, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και 
υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα, κτλ.

»  Συνιστάται καθάρισμα με συρματόβουρτσα και στη συνέ-
χεια φύσημα με πιεσμένο αέρα, αν είναι διαθέσιμος.

»  Για την αποφυγή λερωμάτων στα χείλη των αρμών τοπο-
θετείται αυτοκόλλητη χαρτοταινία κατά μήκος τους, η 
οποία αφαιρείται αμέσως μετά την σφράγιση πριν σκλη-
ρυνθεί το υλικό.

»  Η εφαρμογή του υλικού στον αρμό γίνεται με χρήση χει-
ροπίστολου ή αεροπίστολου. Το ακροφύσιο κόβεται λόξα 
σε άνοιγμα ανάλογο με το πλάτος σφράγισης. Η διαμόρ-
φωση της επιφάνειας του υλικού γίνεται με σπάτουλα 
όσο είναι νωπό.

»  Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίζουμε 
τα εργαλεία καθώς επίσης και τα υπολείμματα του προϊό-
ντος με ζεστό νερό. Όταν το υλικό έχει πλήρως ωριμάσει, 
αφαιρείται μηχανικά.

»  Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω 
από 10°C και πάνω από 35°C.

»  Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχής για 
τις επόμενες ώρες.

»  Το υλικό δεν είναι κατάλληλο για συνεχή επαφή με το 
νερό.

»  Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 10-15 λεπτά, σε 
25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος 
επιμηκύνονται σε υγρές/κρύες συνθήκες).

»  Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης: 4-5 ημέρες.

»  Χαμηλές θερμοκρασίες και υγρασία κατά την εφαρμογή 
επιμηκύνουν το χρόνο σκλήρυνσης, ενώ οι υψηλές τον 
μειώνουν.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
»  Διατίθεται σε λευκό σε φύσιγγες 280ml και λουκάνικα 

600ml.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 

210-7793777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
»  Αποθηκεύετε το προϊόν σε ξηρούς χώρους και σε θερμο-

κρασία από 5°C έως 35°C για 18 μήνες από την ημερομη-
νία παραγωγής.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος.
Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων
Ασφαλείας.
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DRUCKFARBEN HELLAS S.A.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ  |  TΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501 
www.druckfarben.gr  |  www.kraftpaints.gr

Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση 
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
Email: paints.orders@druckfarben.gr

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟIΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληρο-
φορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλό-
τητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με 
το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά 
με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.


