
AKRYL LEKKI 
SZPACHLOWY

OPIS: 

Specjalny lekki wypełniacz/uszczelniacz na bazie 
wodnej dyspersji akrylowej. 

APLIKACJE: 
Akryl lekki szpachlowy jest specjalnie zaprojektowany 
do naprawy i wypełniania pęknięć, dziur, szczelin itp. 
w ścianach gipsowych lub cementowych, a także w 
każdym rodzaju porowatego materiału budowlanego. 

Nadaje się również do uszczelniania spoin bez lub z 
niewielkim ruchem w systemach płyt gipsowo-
kartonowych lub suchej zabudowy. 

WŁAŚCIWOŚCI: 

Akryl lekki szpachlowy jest lekkim wypełniaczem 
łatwym do zastosowania dzięki dobrym 
właściwościom wytłaczania. Szybko schnie, nie kurczy 
się, ani nie pęka po wyschnięciu. 

Może być używany wewnątrz i na zewnątrz. 

INSTRUKCJA: 

Powierzchnie przeznaczone do szpachlowania muszą 
być czyste, wolne od pyłu i tłuszczu. 

Akryl lekki szpachlowy nakładać bezpośrednio za 
pomocą dyszy kartusza. Wygładzić powierzchnię 
zwilżoną szpachelką, aby uzyskać dobre gładkie 
wykończenie. 

Po wyschnięciu produktu można go szlifować lub 
malować, jeśli jest to konieczne. 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE: 
Postać:  Biała pasta. 

Lepkość:  Pasta o konsystencji tiksotropowej.

Gęstość w 23°C: 0,450 ± 0,050 gr/cm3 

PREZENTACJA: 
Kartusz 300 ml 

MAGAZYNOWANIE: 
Przechowywać do 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym 
opakowaniu, w temperaturze od 5 do 30ºC. 

Chronić przed mrozem. 

CZYSZCZENIE: 

Czyszczenie narzędzi może być wykonane przy użyciu 
ciepłej wody. 

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO: 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, produkt ten nie 
zawiera żadnych wskazań dotyczących ryzyka lub 
bezpieczeństwa w obchodzeniu się z nim lub jego 
przechowywaniu. 

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z kartą 
charakterystyki. 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są oferowane w dobrej wierze na podstawie badań przeprowadzonych przez producenta i są uważane za 
dokładne. 
Jednakże, ponieważ warunki i metody użytkowania naszych produktów są poza naszą kontrolą, informacje te nie mogą być wykorzystywane w zastępstwie 
testów przeprowadzanych przez klienta w celu zapewnienia, że produkty są w pełni satysfakcjonujące dla konkretnych zastosowań. Producent gwarantuje 
wyłącznie, że produkt będzie zgodny z aktualnymi specyfikacjami handlowymi. Wyłącznym środkiem prawnym przysługującym użytkownikowi w 
przypadku naruszenia tej gwarancji jest zwrot ceny zakupu lub wymiana produktu, który nie spełnia warunków gwarancji. Producent w szczególności nie 
udziela żadnej innej wyraźn ej lub dorozumianej gwarancji przydatności do określonego celu lub przydatności handlowej. Producent zrzeka się 
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody przypadkowe lub wynikowe. Sugestie dotyczące użytkowania nie mogą być traktowane jako zachęta do 
naruszania jakichkolwiek patentów.

Wskazówki techniczne i dane zawarte w niniejszej broszurze opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu i nie ponosimy odpowiedzialności za 
skutki wynikające z niewłaściwego użytkowania. Dlatego też nasza gwarancja ogranicza się wyłącznie do jakości dostarczonego produktu. Niniejsza 
informacja techniczna może zostać zmieniona bez uprzedzenia. W razie potrzeby prosimy o okresowe ich uzupełnianie.
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