
Acryl 100
Premium acrylkit, snel regenvast

Kleuren Leverbaar
Aantal per pallet 1056 864

Grootte / hoeveelheidGrootte / hoeveelheid 12 x 12 x 310 ml310 ml 12 x 12 x 600 ml600 ml

verpakking koker aluminium worst

verpakkingscode 12 60

art.nr.art.nr.

grijs 7360 ◼ ◼
wit 7370 ◼ ◼
speciale kleuren* 7375 ◼
* op aanvraag

Verbruik Ca. 100 ml/m bij 1 cm² voegdoorsnede

Toepassing Afdichten van aansluitnaden bij kozijnen, deuren■
Dichtzetten van scheuren■
Het repareren van gevels, metselwerk stucwerk en houtoppervlakken■
Materiaal met een geringe eigen sterkte zoals bijv. gasbeton en gips■
Hout/voegen in hout, met name bij chaletbouw■

Eigenschappen Overschilderbaar■
Snel regenvast■
Elastoplastisch■
Oplosmiddelvrij■
Verdraagzaam met Remmers houtbeitsen■

Technische gegevens

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

In aangeleverde toestand
Dichtheid
(EN ISO 1183-1A)

1,6 g/cm³

Viscositeit pasteus/standvast

Filmvorming ca. 15 min. (+23°C/50% relatieve luchtvochtigheid)

■

In uitgereageerde toestand
Elasticiteit tot breuk
(EN ISO 8339)

400%

Elasticiteitsspanningswaarde 
100% (EN ISO 8339)

0,06 N/mm²

Volumeverlies (EN ISO 10563) < 20%

Toelaatbare totale vervorming
(EN 15651-1)

12,5%

■

Mogelijke systeemproducten Rugvulling (4260)

Dichtstoffpistole (4701)

Dichtstoffpistole (4706)

Druckluft-Dichtstoffpistole (4707)

Werkvoorbereiding

Technisch merkblad
Artikelnummer 7360

 

    Remmers GmbH 49624 Löningen■ Tel. +31 55 3034 800■ info@remmersbv.nl■ www.remmersbv.nl■ 7360 TM-6 12/22 SB_ArM_NGu   1/3

http://qr.remmers.com/p/4260
http://qr.remmers.com/p/4701
http://qr.remmers.com/p/4706
http://qr.remmers.com/p/4707


Werkvoorbereiding Eisen aan de ondergrond
De ondergrond moet draagkrachtig, droog tot mat vochtig, schoon en vetvrij zijn.

■

Voorbereiding
Bij voegbreedtes ≥ 1 cm rugvulling aanbrengen.
Sterk zuigende voegzijkanten gronderen (Acryl 100 1 : 1 met water).

■

Verwerking Spuitmond afgestemd op de voegbreedte schuin afsnijden en de voeg vullen.
Het materiaal tot een diepte van 75% van de voegbreedte opvullen.
Met voldoende druk op de voegzijkanten aanbrengen, daarna met een vochtige plamuurmes afgladden.

Verwerkingstip De doorhardingstijd wordt langer, hoe dieper de voeg.
Schilderwerk kan, zodra het oppervlak niet meer kan worden beschadigd.

Opmerking Totdat het voldoende doorgehard is, beschermen tegen waterinwerking en directe zon.
Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.
De richtlijnen van het IVD merkblad n° 20 in acht nemen!
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.
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Gereedschap / reiniging Hand- en luchtdruk kitpistool, plamuurmes, plakband

In verse toestand met zeepsop.

Remmers gereedschap
Dichtstoffpistole (4701)

Dichtstoffpistole (4706)

Druckluft-Dichtstoffpistole (4707)

Fensterfix Abstrichspachtel (4394)

Opslag / houdbaarheid In ongeopende originele verpakking koel, droog en tegen vorst beschermd opgeslagen ten minste 36 maand.

Veiligheidsvoorschriften Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste
veiligheidsinformatiebladen.

Afval Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren.
Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in
riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Prestatieverklaring Prestatieverklaring

Verklaring van conformiteit

1119

Remmers GmbHRemmers GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Löningen

14 
GBI F 042-2
EN 15651-1: 2012
7360

Voegkitten voor niet-constructieve toepassing in gebouwen en voor beloopbare oppervlakken - deel 1: voegkitten
voor gevelelementen
F-EXT-INT;
Conditionering:   methode A
Ondergrond:    mortel M1

Brandklasse: E
Waterdicht en luchtdicht
Standvermogen: ≤ 3 mm
Volumeverlies: ≤ 25%
Trekgedrag (d.w.z. dilatatiegedrag) na onderdompelen in
water bij 23°C

≥ 100%

Duurzaamheid: voldoet

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de
nieuwste ontwikkelingen en
verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze
invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad
geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene
verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag
dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren
uitsluitend onder deze voorwaarden.
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