Productvoorschriften
UniQ Acrylaat kit.
Acrylaatkit
Superieure, plasto-elastische acrylaatkit op basis van acrylaatdispersie

Toepassing
Voor het afwerking van kieren en naden met een beperkte uitzetting, op
poreuze ondergronden die achteraf overschilderd dienen te worden.
Aansluitvoegen in de bouwindustrie. Voegen aan vensterbanken, tussen plint
en muur, tussen metselwerk, etc. Kieren tussen deuromlijstingen en
pleisterwerk of gipsplaten.

Kenmerken
– Zeer prettige verwerking
– Snelle droging
– Kleurvast (beïnvloed de kleur van de verf niet)
– Uitstekende hechting
– Universeel overschilderbaar
– Weinig risico op craqueleren

Applicatiegegevens
Met een hand- of pneumatisch kitpistool.
Reinigen gereedschap met leidingwater

Rendement per 310ml koker
Breedte x diepte 4x4mm 19m¹
Breedte x diepte 5x5mm 12,5m¹
Breedte x diepte 6x6mm 8,6m¹

Rendement
6-7 m²/liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.

Droogtijden
Huidvorming in circa 20 minuten

Applicatiecondities
Niet verwerken bij regen of een temperatuur onder de 5 ºC, van zowel de lucht
als de ondergrond. De relatieve vochtigheid mag niet hoger zijn dan maximaal
85%.

Technische gegevens
Dichtheid
Krimp
Kleuren
Houdbaarheid
Verpakking
Opslag

ca. 1,7 g/cm³
circa 12%
wit
in onaangebroken verpakking minimaal 12
maanden
310ml koker
koel en vorstvrij

Ondergrond
De af te dichten oppervlakken moeten schoon, droog en stofvrij zijn. Sterk
poreuze ondergronden voorstrijken met verdunde UniQ Acrylaatkit (1 deel
UniQ Acrylaatkit + 2 delen water). Niet geschikt voor natuursteen, bitumen,
glas en metaal. Het wordt aangeraden op elke twijfelachtige ondergrond eerst
een hechtingstest uit te voeren.

Verwerking
UniQ Acrylaatkit aanbrengen met een hand- of pneumatisch kitpistool en
daarna direct afwerken met een bevochtigde spatel of plamuurmes. Het
gebruik van zeepoplossingen kan de overschilderbaarheid beïnvloeden.

Overschilderbaarheid
Het overschilderen van de UniQ Acrylaatkit is het best na volledige uitharding.
Tijdens het drogingsproces zal het product krimpen, waardoor later eventueel
scheur- en barstvorming kan ontstaan in de verflaag. Overschilderbaar met
watergedragen en oplosmiddelhoudende verven. Bij muurverven met een hoge
vulling kan scheur- of barstvorming in de verf ontstaan. Geadviseerd wordt om
vooraf de verdraagzaamheid met de verf te testen.

Veiligheid
Draag tijdens het verwerken van dit product altijd, door arbeidsinspectie en/of
ARBO voorgeschreven en gecertificeerde persoonlijke beschermingsmiddelen.
Kijk voor meer informatie op www.afbouwuniq.nl
Vergeet niet bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het
veiligheidsblad mee te nemen.

