
Περιγραφή προϊόντος

Το Zwaluw Acryl-1001D είναι υψηλής ποιότητας σφραγιστικό

ακρυλικής βάσης. Μετά την ωρίµανσή του σχηµατίζει ένα
πλαστο‐ελαστικό σφραγιστικό µε πολύ καλή πρόσφυση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Βαφόµενο µε χρώµατα υδατικής και συνθετικής βάσης

• Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς την χρήση ασταριού ακόµα
και σε υγρές επιφάνειες

• Σχεδόν άοσµο

• Εύκολο στη χρήση και στο καθάρισµα

• Δεν διαβρώνει τα µέταλλα

• Εξαιρετική λευκότητα

Εφαρµογές
Το Zwaluw Acryl-1001D έχει σχεδιαστεί για σφράγιση αρµών
στην οικοδοµή µεταξύ κουφωµάτων (αλουµινίου και ξύλινων)
και τοιχοποιίας, αρµών µεταξύ εσωτερικών σκαλιών και

τοίχων, οροφής και τοίχων, σοβατεπί και περβάζια. Για
εσωτερικές και εξωτερικές εφαρµογές. 

Οδηγίες χρήσης

Ο σχεδιασµός του αρµού παίζει καθοριστικό ρόλο στην

σωστή λειτουργία του υλικού για το πως θα ανταπεξέλθει

στα φορτία που θα δηµιουργηθούν κατά τις εναλλαγές της

θερµοκρασίας περιβάλλοντος, των ανεµοπιέσεων κλπ. Πρέπει

να έχει το ανάλογο πλάτος µε βάθος για να λειτουργήσει

σωστά. Ως γενικός κανόνας και µέχρι τα 10mm αρµού, η
αναλογία είναι 1:1 µε min βάθους τα 5mm. Για αρµούς
µεγαλύτερους από τα 10mm η αναλογία είναι 1:2 µε min
βάθους τα 10mm και max τα 15mm. Για περισσότερες

πληροφορίες απευθυνθείτε στo τεχνικό δελτίο TB122013-001
διαστάσεις αρµού στην ιστοσελίδα µας www.denbraven.gr ή
στο τεχνικό µας τµήµα. 

Πρόσθετη πληροφορία

Αντοχή στον παγετό κατά τη

µεταφορά
Up to - 15°C

Δηµιουργία επιδερµίδας DBTM 16
7 minutes @ +
23°C/50% RH

Επιµήκυνση θραύσης
DIN 53505/ ISO
868

200%

Εφελκυστική αντοχή din 53504 DIN 53504 S2 0,52 N/mm²

Θερµοκρασία αντοχής
- 20°C to + 75°
C

Θερµοκρασία εφαρµογής
+ 5°C to + 40°
C

Πυκνότητα ISO 1183-1 1,56 g/ml

Ροή ISO 7390 < 2mm

Σκληρότητα Shore-A
DIN 53505 / ISO
868

53 Shore A

Ταχύτητα εφαρµογής @ Ø3 mm/4 bar 2200 g/min

Χηµική βάση
Acrylic
dispersion

Χρόνος ωρίµανσης
@ + 23°C/50%
RH

Αυτές οι τιµές είναι τυπικές ιδιότητες και µπορεί να

διαφέρουν +/- 3% 

Περιορισµοί
• Δεν είναι κατάλληλο για συνεχή φορτίο νερού

• Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, µαλακά
πλαστικά, νεοπρένιο και ασφαλτικά υποστρώµατα
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Προετοιµασία και εφαρµογή
Θερµοκρασία εφαρµογής + 5°C έως + 40°C (θερµοκρασία
περιβάλλοντος και επιφάνειας). Οι επιφάνειες πρέπει να είναι

καθαρές, στεγνές και χωρίς σκόνες, γράσα ή άλλα λιπαντικά

υλικά και να αφαιρούνται τα σαθρά τµήµατα. Οι πορώδεις
επιφάνειες δεν είναι απαραίτητο να είναι τελείως στεγνές.
Σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες όπως: γύψο, ποροµπετόν,
τεχνητούς λίθους κλπ, προτείνεται το αστάρωµα της

επιφάνειας µε αραιωµένο υλικό (1 µέρος Zwaluw Acrylic 1001-D
και 2 µέρη νερό). Συνιστάται δοκιµή πρόσφυσης του υλικού

πριν την εφαρµογή. Φινίρετε την επιφάνεια του υλικού πριν

την δηµιουργία επιδερµίδας µε νερό εξασφαλίζοντας επαφή

και µε τις δύο πλευρές του αρµού.

Συµβατότητα µε βαφές
Το Zwaluw Acrylic 1001-D βάφεται µετά την πλήρη ωρίµανσή
του. Εάν βαφτεί πριν, λόγω της συρρίκνωσης του υλικού ίσως

ρηγµατώσει το φιλµ της βαφής. Το ίδιο µπορεί να συµβεί εάν
βαφτεί µε χρώµατα που περιέχουν πολλά στερεά κατά όγκο.
Εξαιρετικά συµβατό µε χρώµατα υδατικής και συνθετικής

βάσης. Συνιστάται δοκιµή πριν την βαφή.

Καθαρισµός
Τα εργαλεία µπορούν να καθαριστούν µε νερό. Τα χέρια µε
καθαριστικά µαντηλάκια Zwaluw Wipes ή µε νερό και σαπούνι.

Χρώµατα
• Λευκό

• Καφέ

• Γκρι

Συσκευασία

• Λουκάνικο

• Φυσίγγιο

Για τεχνικές πληροφορίες, παρακαλούµε απευθυνθείτε στη

σελίδα του προϊόντος 

Διάρκεια ζωής

Στην κλειστή αρχική συσκευασία µεταξύ + 5°C και + 25°C, η
διάρκεια ζωής µέχρι 18 µήνες από την ηµεροµηνία
παραγωγής, αποθηκευµένο σε στεγνό µέρος.

Πιστοποιητικά

EN 15651-1 F-EXT-INT

Υγεία & Ασφάλεια
Το Φύλλο Δεδοµένων Ασφαλείας Υλικού πρέπει να διαβαστεί

και να κατανοηθεί από τον χρήστη πριν την εφαρµογή. Είναι
διαθέσιµο στην επίσηµη ιστοσελίδα της Den Braven.

Ποιότητα & εγγύηση
Η Den Braven εγγυάται ότι το προϊόν συµµορφώνεται, µέσα
στο χρονικό όριο διάρκειας ζωής, µε τις τεχνικές

προδιαγραφές του.

Νοµικές σηµειώσεις
Οι πληροφορίες και γενικές υποδείξεις του παρόντος εγγράφου καθώς και των ηλεκτρονικών ή/
και ψηφιακών εκδόσεων που αφορούν στην εφαρµογή και στη χρήση των προϊόντων της Den
Braven βασίζονται στην σηµερινή γνώση και εµπειρία σχετικά µε την χρήση και εφαρµογή του

προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση οι υποδείξεις αυτές αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η

τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται µε την εκ µέρους του χρήστη αφενός µεν χρήση ή/και
εφαρµογή του προϊόντος σύµφωνα µε τον σκοπό του και αφετέρου µε την ασφαλή και κατάλληλη

φύλαξη και αποθήκευση αυτού. Η Den Braven κατέβαλε κάθε προσπάθεια διασφάλισης της

εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος , δεν φέρει όµως καµία ευθύνη για τις τυχόν

παραλείψεις ή/και τις συνέπειες εκ της εφαρµογής και χρήσης του προϊόντος και δη εκ των

διαφορετικών συνθηκών εφαρµογής, των υλικών, των υποστρωµάτων κλπ. Η Den Braven δεν
παρέχει οιαδήποτε εγγύηση σχετική µε την εµπορευσιµότητα ή την καταλληλότητα ή τον σκοπό

αγοράς και χρήσης του προϊόντος , ως εκ τούτου καµία απαίτηση κατά της Den Braven δεν µπορεί
να θεµελιωθεί στη βάση των αναγραφόµενων πληροφοριών, γενικών υποδείξεων ή κάθε άλλης

µορφής παρεχόµενων οδηγιών . Το παρόν δεν αποτελεί , ούτε µπορεί να ερµηνευθεί ως οιαδήποτε

µορφή εγγύησης του προϊόντος και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων του , ούτε
συνεπάγεται οιαδήποτε µορφή συµβατικής δέσµευσης, ούτε αποτελεί συνοµολογηµένη ιδιότητα

του προϊόντος. Ουδεµία ευθύνη της Den Braven στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και
εξαιτίας αυτού µπορεί να γίνει δεκτή. Ο αγοραστής- χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η

επιλογή του προϊόντος εκ µέρους του ουδόλως σχετίζεται µε το παρόν έγγραφο και περαιτέρω

αναγνωρίζεται και αποδέχεται ότι αποθηκεύει , χρησιµοποιεί και εφαρµόζει το προϊόν µε
αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο αγοραστής –χρήστης οφείλει να ενηµερώνεται για το προϊόν

και τη χρήση του από το σχετικό έγγραφο οδηγιών , καθώς και ιδίως να διενεργεί τις δικές του

δοκιµές σχετικές µε την καταλληλότητα και το σκοπό χρήσης, δεδοµένου ότι µόνον εκείνος

γνωρίζει τις ακριβείς ανά περίπτωση, συνθήκες εφαρµογής, υλικών κλπ . Η Den Braven δεν φέρει

καµία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή/και εφαρµογή ή/και διάθεση του προϊόντος εκ µέρους των

αγοραστών- χρηστών. Η Den Braven δεν ευθύνεται για τις συνθήκες διακίνησης , αποθήκευσης και

φύλαξης του προϊόντος. Όλες οι παραγγελίες του προϊόντος γίνονται δεκτές και διέπονται υπό

τους εκάστοτε όρους της Den Braven περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην

ιστοσελίδα της . Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά 30/1/2014.
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