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TEKADOM

LASTNOSTI
Je enokomponentna, plasto-elastična masa na osnovi akrilne disperzije, ki se uporablja 
za zapolnjevanje in popravila reg, razpok na stenah, fasadah in ometih z možnostjo 
hitrega prebarvanja.

• Primerena je za takojšnjo uporabo (enokomponentni sistem).
• Možnost hitrega prebarvanja (15 min. po nanosu mase).
• Odlične mehanske lastnosti, odličen oprijem na porozne podlage, kot so beton, 
penobeton, les, keramične ploščice in mavčne plošče. 
• Ne vsebuje hlapnih organskih komponent (»VOC free«).
• Enostaven nanos, hitro utrjevanje.
• V vertikalnih regah in razpokah ne polzi.
• Uporablja se lahko za zapolnjevanje tudi vlažnih površin.
• Ko popolnoma utrdi, postane neobčutljiva na vodo.
• Ko utrdi, se lahko barva z alkidnimi in vodnimi barvami.
• Odporena je na atmosferske vplive, sončno svetlobo in staranje.
• Po utrditvi se lahko brusi.
• Ne vsebuje topil.
• Sveža masa se lahko enostavno čisti z vodo.

TESTI IN CERTIFIKATI  
CE znak EN 1565-1: 2012 F-INT  
                                                                         

PODROČJE UPORABE 
• Popravljanje in zapolnjevanje razpok in lukenj v stenah in na stropih.
• Zapolnjevanje rež okoli okrasnih ornamentov in letvic.

Tekadom Acryl Express je 
enokomponentna, plasto-elastična 
masa na osnovi akrilne disperzije, ki 
se uporablja za zapolnjevanje in 
popravila reg, razpok na stenah, 
fasadah in ometih z možnostjo 
hitrega prebarvanja.

Acryl Express 

TEKADOM Acryl Express, TD_V1_SI_04/18

TEHNIČNI PODATKI
Sveža masa  
Osnova                                                             akrilna disperzija
Videz                                                             pasta
Mehanizem utrjevanja                                    izhlapevanje vode
Specifična teža                                                1690 ± 20 kg/m³
Čas tvorjenja kožice           23°C/50% rel. vlaž.       10 ± 5
Temperatura nanašanja                                    od +5°C do +40°C
Utrjena masa  
Trdota Shore A                        ISO 868                       65–70
Temperaturna obstojnost                                    od –20°C do +75°C

Lahko se barva

Za notranjo
uporabo

SILICONE
IZOCIANATE

FREE
Brez silikona 
in izocianata
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NAVODILA ZA UPORABO
Priprava površine in nanos: 
Površina mora biti trdna in brez umazanije, prahu in maščobe. Odstranimo vse okrušene in 
slabo vezane dele. Kartušo zgoraj ob navoju odrežemo, privijemo konico, ki jo glede na širino 
reže oz. razpoke poševno odrežemo, ter nanesemo v režo. Pri tem si lahko pomagamo z 
lopatico. Naneseno maso zagladimo z vlažno gladilno lopatico. Za zapolnjevanje večjih rež, 
razpok oz. lukenj priporočamo nanos dveh slojev mase. Drugi sloj nanesemo po približno eni 
uri. Priprave za nanašanje in svežo maso lahko takoj po uporabi očistimo z vodo.

Opozorilo: 
Izdelek ni primeren za dilatacijske rege.

PAKIRANJE 
300 ml kartuša (v kartonu 20 kosov), 600 ml črevo, 200 l sodi

SKLADIŠČENJE 
12 mesecev v suhih in hladnih prostorih pri temperaturi med 5°C in 30°C ter v originalno zaprti 
embalaži. V primeru pretečenega datuma, označenega na etiketi, to še ne pomeni, da izdelek 
ni uporaben. Preveriti je treba njegove lastnosti.

ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE 
Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter
informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod
lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.

OPOZORILO
Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev 
in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.


