UMPLERE ŞI ETANŞARE

GAPS & CRACKS
etanşant acrilic
GATA DE VOPSIRE ÎN 2 ORE

Folosind etanşantul acrilic PENOSIL Rosturi şi Crăpături este calea cea mai uşoara de a obţine rezultate profesionale atunci când umplem goluri şi fisuri, necesitând curăţarea excesului
de material folosit, înainte de vopsire. Chiar şi suprafeţele cu mişcare moderată pot fi vopsite
în 2 ore de la aplicare, economisind timp prin finalizarea mai repede a lucrării. Etanşantul
acrilic PENOSIL Rosturi şi Crăpături este compatibil cu cele mai multe suprafeţe, iar din cauza numărului mare de lacuri şi vopsele disponibile, se recomandă un test de compatibilitate
înainte de utilizare.

REZISTENTĂ LA CRĂPĂTURI

PENOSIL Rosturi şi Crăpături este un etanşant plasto-elastic, monocomponent, produs pe
bază de emulsie acrilică, dezvoltat pentru flexibilitate şi rezistenţă la crăpături. Etanşantul
acrilic PENOSIL Rosturi şi Crăpături rezistă la expansiune şi contracţii fără a se crăpa sau
deteriora.

DE 1,5 ORI MAI ELASTIC

Etanşantul acrilic PENOSIL Rosturi şi Crăpături asigură o izolaţie de durată şi formează
îmbinări care pot rezista mişcărilor de până la ±7,5% fără a crăpa sau a-şi pierde aderenţa.

PERMITE AJUSTARE ÎN PRIMELE 20 MINUTE

Etanşantul acrilic PENOSIL Rosturi şi Crăpături are un timp extins de uscare, de până la
20 minute, tocmai pentru a permite finisarea perfecta a suprafeţei.

POTRIVIT PENTRU LUCRĂRI FINE

Etanşantul acrilic PENOSIL Rosturi şi Crăpături se lipeşte mai bine, se întinde mai mult,
durează mai mult şi oferă o finisare extra-fină suprafeţelor de vopsit.

DE CE ETANŞANTUL ACRILIC PENOSIL ROSTURI ŞI CRĂPĂTURI?
•
•
•
•
•

Este pe bază de apă şi nu are miros.
Este compatibil cu aproximativ toate vopselele.
Nu are solvent, isocaynă sau silicon.
Are aderenţă la aproximativ toate tipurile de substraturi folosite în construcţii.
Se curăţă repede de pe unelte. Se spală cu apă.

DATE TEHNICE
PROPRIETĂȚI

CULOARE
UNITATE

VALOARE

Timp formare membrană

minute

5-7

Densitate

g/cm³

1,65

Rată de uscare

mm/24 h

2,5-3

Rezistenţă la debit

mm

0

Capacitate de mișcare în rost

%

±7,5

Recuperare elastică

%

<40

Material de bază: etanşant acrilic
pe bază de apă

Duritate (Shore A, ISO 868)

AMBALAJ
Cartuş de 280 ml,
12 bucăţi în bax.

30-35

Temperatura la aplicare

°C

+5...+40

Rezistența la temperatură

°C

-30...+75

Modulus la alungire 100% (ISO 37)

MPa

0,11

Rezistenţă la tracţiune (ISO 37)

MPa

0,15

Alungire la rupere (ISO 37)

%

180

* – vă rugam să citiți nota/disclamer.

F-INT / S: CLASS XS1
Declaraţia de performanţă (DoP) se regăseşte pe site www.penosil.com.

TERMEN VALABILITATE

Se asigură o valabilitate de 18 luni în
ambalajul original, sigilat, în condiţii
atmosferice uscate, protejat de lumina
directă a soarelui şi la temperaturi
între +0 °C şi +25 °C. Data de expirare
se regăseşte pe ambalaj.

UMPLERE ŞI ETANŞARE

GAPS & CRACKS
etanşant acrilic
DOMENII DE APLICARE TIPICE

Utilizat, în principal, pentru umplerea crăpăturilor din
pereţi şi etanşarea articulaţiilor din aplicaţiile sanitare
şi interioare. Remedierea micilor defecte de suprafaţă
înainte de vopsire. Pentru densificarea suprafeţelor poroase. Umplerea crăpăturilor în beton, cărămidă, gips şi
alte materiale şi a găurilor în urma folosirii şuruburilor.

NU TREBUIE FOLOSIT CU

Polietilenă (PE), polipropilenă (PP), PTFE (Teflon®). Nu
trebuie aplicat pe suprafeţe bituminoase sau altele asemănătoare care au uleiuri, plastifianți sau solvenţi. (ex:
cauciuc sintetic sau natural, coloropren, EPDM sau PVC
flexibil). Nu trebuie folosit în contact cu metale netratate,
cu risc de oxidare. Din cauza numărului mare de lacuri şi
vopsele disponibile, se recomandă un test de compatibilitate înainte de utilizare.

INSTRUCŢIUNI DE APLICARE

Suprafeţele trebuie să fie curate, uscate şi fără urme de
reziduuri vechi, praf , grăsime sau alţi contaminanţi care
pot afecta aderenţa. Îmbinarea trebuie să fie prevăzută
cu un material de suport dimensionat corect (de exemplu, cablu de PE). Se recomandă mascarea muchiilor de

EasyPRO

SPATULA

ADERENŢĂ LA:
BETON
TENCUIALĂ/ GLET
IPSOS
GIPS-CARTON
CĂRĂMIDĂ
LEMN
PVC
îmbinare cu bandă de mascare înainte de umplere. După
pregătire, se aplică etanşantul acrilic PENOSIL Rosturi
şi Crăpături cu un pistol de silicon adecvat. Se recomandă nivelarea cu ajutorul unui instrument umezit cu apă
înainte de îndepărtarea surplusului de material pentru
a obţine o suprafaţă perfect netedă. Netezirea nu este
recomandată numai din motive estetice, ci şi pentru a asigura o aderenţă mai bună. Îndepărtaţi banda de mascare
imediat după netezire şi curăţaţi imediat cu apă uneltele
şi excesul de produs.
1
2

90º

10 ani – garanţie minimă înseamnă mult mai mult decât atât.
Nu este doar:
• un produs de încredere,
• de durată şi rezistent,
• un produs cu proprietăţi pe termen lung: permanent flexibil, rezistent la apă şi
UV, rezistent la crăpături şi îngheţ.

Ci şi:

• ECONOMIE DE BANI. Fără a fi nevoie de reparații dese a zonelor deja izolate,
economisiţi costul materialelor de înlocuire, forţa de muncă, precum şi timpul
consumat.
• AJUŢI LA PROTECŢIA MEDIULUI. Cu cât sunt mai rar şi mai puţine produse
folosite, cu atât rezultă mai puţine reziduuri care se duc în sol sau care poluează
mediul înconjurător.

Tehnologia industrială intră în casa ta
ACUM este momentul pentru toţi consumatorii să beneficieze de această tehnologie industrială, de a avea soluţii moderne de izolaţie în casele lor. De ce? Pentru ca
PENOSIL are mereu standarde competitive, pentru că
suntem dedicaţi calităţii, pentru că ne îndreptăm atenţia
către cele mai mici detalii, pentru că ne dorim ca oamenii să se simtă confortabil şi în siguranţă în casele
lor, pentru că suntem încrezători că soluţiile pe care le
oferim sunt CELE MAI BUNE pentru CĂMINUL lor.
Mai multe detalii tehnice la:

penosil.com/easypro/ro

PENOSIL este marcă înregistrată a Krimelte OÜ,
membru al Wolf Group.
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Pentru mai bine de 40 de ani, produsele Penosil de înaltă
performanţă au fost folosite pentru izolaţie în cele mai
pretenţioase şi dificile condiţii, la clădiri înalte ce necesită
protecţie la condiţii de vreme extreme, în industrii ca aviaţie, utilităţi nucleare şi panouri solare, căi ferate, industria
de automotive şi construcții navale PENTRU CĂ:
• sunt 100% rezistente la apă
• asigură aderenţă impecabilă
• garantează o mare viteză de întărire
• au o bună elasticitate
• sunt foarte uşor de aplicat
• au un istoric dovedit de durabilitate pe termen lung

