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Akryl typu A greenteQ jest plastoelastycznym dyspersyjnym uszczelniaczem. Akryl typu A nadaje się do pokrywania i malowania, jeśli jest 
wystarczająco utwardzony. 
 

Obszary zastosowania: 

Akryl typu A greenteQ nadaje się do uszczelniania spoin pomiędzy 
ramą okienną/ drzwiową i murem, tynkiem i płytą gipsowo-kartonową o 
niewielkich ruchach. Jest równieŜ odpowiedni do uszczelniania pęknięć i 
spoin w porobetonie, kamieniu, tynku i drewnie. Posiada dobrą 
przyczepność do podłoŜa porowatego. Przeznaczony tylko do spoin o 
niskiej rozszerzalności (maks. 15%). 

Akryl typu A greenteQ nadaje się do pokrywania i malowania.  

Rozwój i wytwarzanie naszych produktów podlegają surowym normom 
zapewnienia jakości ISO 9001/IS0 14001. 

Temperatura obróbki:

Od +5°C do +40°C 

Przygotowanie podłoŜa: 

PodłoŜe musi być stałe, czyste, pozbawione kurzu i tłuszczu, wolne od 
luźnych cząsteczek. Jeśli to konieczne, powierzchnię naleŜy odtłuścić za 
pomocą TOP Cleanera, MEK, alkoholu lub etanolu.  

Na podłoŜach mineralnych moŜna osiągnąć lepszą przyczepność dzięki 
wstępnemu zagruntowaniu roztworem składającym się z 1 części akrylu 
greenteQ typu A i 2 części wody. NaleŜy przeprowadzić własne próby 
przyczepności.  

 

Obróbka: 

Zaleca się oklejenie brzegów spoin odpowiednią taśmą klejącą. Akryl 
greenteQ typu A naleŜy wprowadzić do spoiny, uwaŜając, aby nie 
powstały pęcherze. NaleŜy całkowicie wypełnić spoinę. Wygładzanie 

uszczelniacza naleŜy wykonać za pomocą DL 100 lub roztworu 
mydlanego. Wygładzanie powinno nastąpić przed utworzeniem się powłoki 
uszczelniacza. Następnie naleŜy natychmiast zerwać taśmę.  

 

Kolory: 

biały, szary, inne kolory na zamówienie. 

Czyszczenie: 

ŚwieŜy akryl greenteQ typu A i F moŜna usunąć wodą. Stwardniały materiał naleŜy usuwać mechanicznie. 
 

Forma dostawy: 

25 kartuszy po 310 ml w kartonie – 48 kartonów na paletę 
 
Ograniczenia: 

-  Akryl greenteQ typu A nie jest przystosowany do rozszerzających się spoin. 

- Akryl greenteQ typu A twardnieje poprzez wyparowywanie wody. Dopóki 90% spoin nie stwardnieje, moŜliwe jest maksymalne rozszerzenie 5%.  

- Akryl greenteQ typu A nie jest przystosowany do uszczelniania na szkle lub szklanych podkładach (brak kitu z włóknem szklanym)  

- Akryl greenteQ typu A nie jest przystosowany do spoin naraŜonych na stałe obciąŜenie wodą. 

- Podczas twardnienia naleŜy chronić akryl typu A przed mrozem i deszczem. 
 
Magazynowanie: 

W przypadku magazynowania w chłodnych, suchych warunkach, zabezpieczonych przed mrozem, uszczelniacz w zamkniętym oryginalnym pojemniku 
nadaje się do obróbki aŜ do 12 miesięcy.  
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Nakładanie: 

Nakładać ręcznym lub pneumatycznym pistoletem.  

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa: 

Chronić przed dziećmi. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu niebezpiecznego. 

Dane techniczne: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie dane zawarte w niniejszych dokumentach odpowiadają najnowszym wynikom laboratoryjnym. Właściwości techniczne mogą zostać dopasowane 
lub zmienione. Firma VBH nie jest odpowiedzialna za niekompletność niniejszych danych. Przed zastosowaniem konieczne jest wykonanie testów w celu 
upewnienia się, Ŝe produkt moŜe być zastosowany w danym obszarze. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaŜy. 

 

Wszelkie wcześniejsze wydania instrukcji tracą niniejszym waŜność. 

Nieutwardzony kit  
Rodzaj kitu kit akrylanu 
System utwardzania Wyparowywanie wody 
Tworzenie powłoki (23°C i 50% Lf) 70 min 
Czas utwardzania (23°C i 50% Lf) 0,5 mm / 24 godziny 
Gęstość (ISO 1183) 1.68 g/cm³ 
Utwardzony kit  
Twardość Shore A (ISO 868) 15 
Powrót poodkształceniowy (ISO 7389) < 50% 
Maksymalne dopuszczalne odkształcenie 15% 
Moduł przy 100 % elastyczności (ISO 8340) 0.08 N/mm² 
WydłuŜenie przy zerwaniu (ISO 8339) > 250% 
Stałość temperatury -30°C / + 100°C 


