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Acrylan Silicon este un produs acrilic pentru exterior, care oferă perme-
abilitate excelentă a vaporilor de apă, absorbție scăzută de apă, viață 
lungă și, în același timp, decorare durabilă  și elegantă. Spre deosebire 
de alte produse, în plus oferă de o excelentă rezistență la radiațiile UV 
și intemperii, permite umiditaţii care este prinsă în interiorul peretelui 
să scape cu ușurință în atmosferă care în combinație cu impermeabili-
zarea ridicată previne problemele, cum ar fi blistere, spargeri, dezlipiri 
și formarea de mucegai pe suprafața clădirii. Aceasta se aplică la toate 
suprafetele noi sau vechi, cum ar fi ipsos, beton sau suprafețe nivelate 
cu chit după pregătirea adecvată. Aceste proprietăți fac Acrylan Sili-
con ideal pentru zone cu umiditate ridicată și condițiile meteorologice 
extreme, precum și pentru restaurarea clădirilor enumerate, contribu-
ind în mod activ la menținerea longevitatea clădirii.

     •    Excelenta rezistenta la UV-radiații și intemperii
     •    Permeabilitate maxima a apei lichide (clasa III)
     •    Permeabilitate maximă a vaporilor de apă (clasa I)
     •    Protecție pe termen lung
     •    Permite umidității din interior sa se elimine

CULORI
Disponibil în Alb şi baze de colorare ce pot fi nuanţate în numar 
nelimitat de culori prin Vitex Colorfull System.

AMBALARE
Alb 3 L 10 L
Baze  3 L 10 L

ACOPERIRE
13 - 15 m2/L per strat pe suprafeţe pregătite corespunzător.

CONŢINUT DE COV( compuşi organici volatili)
Valorile maxime acceptate de UE pentru conţinutul de COV (Directi-
va 2004/42/CE) pentru acest produs (categoria A/c „pereţi exteriori cu 
substrat mineral”, tip WB):  40 g/l. Acest produs conţine maxim 20 g/l 
COV (produsul gata de utilizare).

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI
Suprafaţa trebuie sã fie curatã, fãrã praf, uleiuri sau eventuale parti 
neaderente, vopsea uscată etc.
Pentru a umple orice fisură sau gaură folosiţi Chit acrilic Putty.
Noile suprafeţe din ipsos, beton, ciment, gips-carton, etc. ar trebui să 
fie mai întâi grunduite cu Acrylan Unco Eco sau Durovit.

APLICARE 
Se amestecă bine înainte de utilizare. Se aplică două straturi cu tra-
faletul, pensula sau pistol de pulverizare airless diluat până la 15% cu 
apă. Nu se aplică la temperaturi sub 5°C, peste 35°C şi/sau umiditate 
relativă mai mare de 70%. Evitaţi aplicarea atunci când este ploaie 
sau îngheţ sau in următoarele 48 ore urmează sa plouă sau să  îng-
hețe.

Este uscat la atingere după 30-60 de minute şi poate 
fi reaplicat dupã 3-4 ore. Timpul de uscare depinde de 
condiţiile meteorologice (umiditate şi temperatură).
Se lasă cel puțin 3 săptămâni înainte de curățarea și 
spălarea suprafețelor nou vopsite cu Acrylan Silicon. 
Se spală ușor cu apă, folosind un burete moale. În caz 
de pete prinse, folosiți un detergent sau săpun incol-
or apă ușoară.
Instrumentele trebuie să fie curățate imediat după 
utilizare cu apă și, dacă este necesar, cu apă și săpun 
sau un detergent.

CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate 110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25ο C)

Densitate 1,51 ± 0,02 Kg/L  ALB (ISO 2811) 

Luciu < 5 unitaţi în 60ο (ISO 2813)
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class III - cea mai înalta 
clasificare (DIN EN 1062-3)

DEPOZITARE
Containerele trebuie să fie ţinute închise într-o zonă 
rece, uscată, bine ventilată protejată de lumina di-
rectă a soarelui, la temperaturi între 5°C - 38°C.

SFATURI DE SECURITATE
Citeşte eticheta înainte de utilizare. Pentru instrucţi-
uni suplimentare solicitaţi Fişa tehnică de securitate

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații 
amănunțite și pe experiența practică. Departamentul 
Service și Departamentul de vânzări 
vă stă la dispoziție pentru informații 
suplimentare legate de folosirea 
produselor.
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