
Acryl Exterior
DIRECT REGENVASTE ACRYLAATKIT

VOORDELEN

- Voor binnen en buiten gebruik

- Maximale toelaatbare voegbeweging 20%

- Goed overschilderbaar

- Voor binnen en buiten gebruik

- Maximale toelaatbare voegbeweging 20%

- Goed overschilderbaar

PRODUCT 

Acryl Exterior is een pasteuze 1-component, elasto-

plastische dispersiekit op acrylaatbasis. Voor gebruik binnen

en buiten. Bijzonder geschikt voor het afdichten van

aansluitvoegen, bewegingsvoegen en

krimpscheuren. Goed overschilderbaar na droging. Hecht op

alle gebruikelijke bouwmaterialen.

TOEPASSINGEN 

- Afdichten van voegen tussen beton, metselwerk,

pleisterwerk, gipskarton, vezelcement, hout, hard PVC en

aluminium.

- Afdichten van aansluitingen met houten en hard PVC

kozijnen.

- Afdichtingen rondom vensterbanken, gips- en

scheidingswanden, plafondaansluitingen en

buisdoorvoeren.

- Afdichten van rolluiken.

- Afdichten van krimpscheuren o.a. in pleisterwerk.

- Verlijmen van geëxpandeerd polystyreen op zuigende

ondergronden.

Niet geschikt voor: sanitaire toepassingen, op natuursteen

(zoals marmer), bitumineuze ondergronden, onbehandeld

metaal en ondergronden die in voortdurend direct contact

staan met vocht (bijv. betonvlakken die in de vochtige

bodem staan).

EIGENSCHAPPEN

- Regenvast.

- Maximaal toelaatbare voegbeweging van 20%.

- Overschilderbaar met dispersie- en oplosmiddelverven

na droging.

- Na droging kan de kit gepleisterd worden.

- Oplosmiddelvrij, geen geurbelasting.

- Goed verouderingsbestendig.

- Met water verdunbaar (als voorstrijk voor sterk zuigende

ondergronden).

- Kan met (lauw) water worden gereinigd.

 

VOORBEREIDING EN HECHTING

Ondergrond dient schoon, droog, voldoende vast, stof- en

vetvrij te zijn en vrij van cementsluier en bekistingsolie.

Oude kitresten en losse verflagen verwijderen.

Verwerkingstemperatuur vanaf +5°C tot +40°C. Acryl

Exterior hecht op alle gebruikelijke bouwmaterialen zoals

hout, beton, steen, pleisterwerk, gips, gipskarton,

vezelcement, aluminium en hard PVC. Niet geschikt voor

beglazing. Sterk zuigende ondergronden (zoals beton,

gipskarton, hout) voorbehandelen met Acryl Exterior

verdund met water (1:1 tot 1:5). Voorstrijk aanbrengen m.b.v.

een kwast en laten drogen.

 

VERWERKING

Bij bewegingsvoegen dient de voegdiepte 2/3 te zijn van de

voegbreedte met een minimale breedte en diepte van 5

mm. Diepe voegen opvullen met rondschuim. De kit wordt

aangebracht met behulp van een handkit- of pneumatisch

aangedreven pistool. Afwerken van de voeg met behulp van

een natgemaakte voegspijker of plamuurmes. De voeg na

afwerken beschermen tegen indringen van (condens) water.

Reinigen van gereedschap en verse kit met water. Na

droging kan Acryl Exterior overschilderd worden met

alkydharsverven en acrylaat dispersieverven. Een korte

verftest vooraf is aan te bevelen vanwege de grote

verscheidenheid in verfsoorten. Bewegingsvoegen (max.

20% totaalbeweging) dienen niet te worden overschilderd.

NB: Acryl Exterior is meteen na het aanbrengen regenvast.

Echter niet aanbrengen tijdens regen, omdat een waterfilm

op de ondergrond de hechting negatief beïnvloedt. Verse kit

kan met een vochtige doek verwijderd worden. Uitgeharde

kit zo veel mogelijk mechanisch verwijderen en eventuele

restanten met water verweken en na enige tijd afwrijven. 
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Bij buitentoepassing dient de kit beschermd te worden

tegen langdurige vochtbelasting.

CLASSIFICATIE/CE-MARKERING

Voegkitten voor gevelelementen

EN 15651-1; F-EXT-INT 12,5P

Prestatieverklaring (DOP) is beschikbaar op www.bostik.nl

en www.bostik.be

OPSLAG EN STABILITEIT

Koel, droog en vorstvrij opslaan in ongeopende en originele

verpakking bij +5°C tot +40°C. Houdbaar tot 24 maanden na

productiedatum.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com

verkrijgbaar.

Technische kenmerken

Basis acrylaatdispersie

Aantal componenten 1

Soortelijke massa ca 1,5 g/ml

Standvermogen < 2 mm (25 mm U-profiel)

Huidvorming ca. 5 min. (20°C / 50% RV)

Max. toelaatbare

voegbeweging

20%

Krimp max. 16%

Open tijd ca. 20 minuten

Verbruik bij 5 x 5 mm voeg = 12 m1

bij 10 x 10 mm voeg = 3m1

Verwerkingstemperatuur tussen +5°C en +40°C

Temperatuurbestendigheid -25°C tot +80°C

Vorstbestendigheid vorstgevoelig

Artikelnummer 30138960

EAN code 8713572029127

Kleur Wit

Verpakking patroon 310 ml

Verpakt per 12

Pallet 1152

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de

documentatie met de grootste  zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor

om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig  achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling

vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor  uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze

verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  + 31 (0) 73 6 244 244
 + 32 (0) 9 255 17 17


