
Fişă tehnică

Ω  Adecvat în mod deosebit pentru rosturile care apoi trebuie să fie vopsite,  
acoperite cu tapet sau tencuite. 

Ω inodor  Ω utilizabil la interior sau exterior  Ω plasto-elastic

AKKIT 610 
MATerIAl de eTAnşAre pe bAză de AcrIl

IndIcAŢIe: Informaţiile de mai sus şi recomandările tehnice pe care le oferim în scris, verbal şi prin încercări sunt oferite în conformitate cu cunoştinţele noastre actuale, 
sunt totuşi numai indicaţii care nu obligă (nu au caracter de angajament), chiar şi în privinţa oricăror drepturi protejate ale terţilor. consilierea nu vă exonerează de obligaţia 
de a face propria verificare a indicaţiilor din consilierea oferită de noi şi a produselor noastre în ceea ce priveşte adecvarea acestora pentru procedurile şi scopurile vizate 
de dv. Aplicaţiile, utilizarea şi procesarea produselor noastre şi a produselor realizate de dv. în urma consilierii noastre tehnice se realizează în afara posibilităţii noastre de 
control şi de aceea intră exclusiv în sfera dv. de responsabilitate. Vânzarea produselor noastre se realizează în termenii condiţiilor noastre generale de vânzare şi livrare.

 caracteristicile produsului
Material de etanşare a rosturilor plasto-elastic pe bază de dispersii de acrilat. Pentru 
deplasări ale rosturilor până la max. 12,5 % deformare (raportat la lăţimea rosturilor). 
Aderenţă foarte bună pe suprafeţele de suport poroase. După întărire se poate vopsi 
şi acoperi cu tapet.

 Aplicare 
Rosturi de îmbinare din spaţii interioare şi *exterioare din domeniul construcţiilor,  
în special pentru materiale poroase.  
Rosturi şi crăpături din zidărie şi tencuială. Rosturi dintre zidărie şi tocuri de uşi şi ferestre, 
glafuri, dintre plinte şi pardoseli.

 date despre produs 
Culoare: alb, gri, brun
Formă de livrare:  cartuşe de 310 ml 
Depozitare:   Poate fi depozitat timp de 18 luni în ambalajul sigilat, în cazul depozitării la 

rece (ferit de îngheţ) şi uscate, la temperaturi cuprinse între + 5 °C şi + 25 °C.

 date tehnice 
Baza:  dispersie de acrilat
Consistenţă:  pastă stabilă
Sistemul de întărire:  uscare fizică
2) Viteza de întărire:  nu este cazul
2) Formarea peliculei: suprafaţă uscată după aprox. 20 de minute
Duritate: nu este cazul 
Contracţie:  aprox. 15 %
Densitate: 1,50 g/ml
Rezistenţă la temperatură:  – 20 °C bis + 80 °C 
Deformare maximă:  12,5 %
Consum:  circa 12 ml/cartuş la o dimensiune a rosturilor de 5 x 5 mm  
Dimensiuni rosturi: lăţime minimă: 5 mm
 lăţime maximă: 20 mm 
 adâncime minimă: 5 mm 
 adâncime maximă: 15 mm 
 recomandat: lăţimea rostului = adâncimea rostului

2)  Aceste valori pot să varieze datorită factorilor de mediu  
ca temperatura, umiditatea sau tipul suprafeţei de suport.

 Aplicare 
Metoda de aplicare: cu pistol pneumatic sau mecanic. Se taie duza oblic, corespunzător 
lăţimii rosturilor. Dacă este cazul se acoperă marginile rosturilor. Rostul se umple uniform cu 
materialul de etanşare. Înainte de formarea peliculei (circa 20 minute), rosturile se finisează 
cu ajutorul unui şpaclu de modelare şi apă curată. Imediat după aceea se îndepărtează banda 
adezivă utilizată.
Posibilitate de reparare: cu aceleaşi materiale.
Condiţii de aplicare: temperatură: între + 5 °C şi + 35 °C, în timpul fazei de întărire trebuie 
să se protejeze rosturile de îngheţ.
Suprafeţe de suport: O multitudine de suprafeţe de suport din construcţii, ca de ex. beton, 
tencuială, piatră, zidărie, fibrociment, lemn tratat, precum şi metal, aluminiu eloxat, 
oţel galvanizat etc.
Pregătirea suprafeţelor de aplicare: Suprafeţele de aplicare trebuie să fie curate, fără urme 
de praf şi grăsime. Suprafeţele de suport poroase trebuie să fie tratate în prealabil cu un 
amestec alcătuit din 1/3 material de etanşare pe bază de acril şi 2/3 apă. După zvântare timp 
de 1 oră se aplică masa de etanşare. Este recomandabil ca pe fiecare suprafaţă de suport 
să se efectueze mai întâi o probă de aderenţă.
Curăţare: apă pentru materialul de etanşare proaspăt.  
Înlocuirea rosturilor: Se taie cu atenţie materialul de etanşare întărit, apoi se aplică 
acelaşi material. 

 Indicaţii importante 
*Nu este adecvat pentru expunere permanentă la apă. A se proteja de ploaie până la forma-
rea unei pelicule solide, care nu mai este sensibilă la apă. Materialul de etanşare pe bază de 
acril nu trebuie să se utilizeze pe marmură şi piatră naturală. Trebuie să se evite contactul 
cu materiale care eliberează plastifianţi, ca de ex. EPDM (etilen-propilen-dien-monomer), 
APTK, cauciuc cloropren (neopren), butil, straturi izolatoare, bitum şi materiale spongioase, 
pentru că se poate ajunge la situaţii de incompatibilitate, ca de pildă schimbări de culoare 
sau pierderea aderenţei. După uscare completă se poate vopsi. Vopseaua trebuie să fie 
suficient de elastică pentru a se putea aplica pe un material de etanşare plasto-elastic. 
Datorită multitudinii de sisteme de vopsitorie disponibile pe piaţă recomandăm efectuarea 
în prealabil a unor probe de compatibilitate şi aderenţă.

 protecţia muncii
Marcajul nu este obligatoriu. A se respecta igiena uzuală de muncă. În cazul contactului 
cu pielea, materialul se îndepărtează şi se spală cu apă şi săpun. A nu se lăsa la îndemâna 
copiilor. Informaţiile specifice produsului referitor la compoziţie, manipulare, curăţare, 
măsuri corespunzătoare şi eliminarea deşeurilor rezultă din fişa tehnică de securitate şi 
din indicaţiile de pe cartuşul cu produs.
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