
 ACRYL
Overschilderbare voegkit op basis van
acrylaatdispersie. Zeer goede
verwerkbaarheid.

  

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Plasto-elast ische  voegkit  op  basis  van  acrylaatdispersie .  Overschi lderbaar  indien  voldoende  uitgehard.  Zeer
goede  verwerkbaarheid .  Bezit  een  zeer  goede  hecht ing  op  zuivere  en  droge  ondergronden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Rywal i t  Acryl  kan  ingezet  worden voor  het  opvul len  van  voegen die  onderhevig  zi jn  aan  ger inge  beweging  (max
12.5  %) .  Rywal i t  Acryl  kan  gebruikt  worden  op  al le  poreuze  ondergronden  zoals  steen,  beton,  hout ,… .  Voor  het
opvoegen  van  openingen  tussen  ramen,  muren,  deuren,  vensterbanken,….Geschikt  voor  het  opvul len  van
scheuren  en  barsten  in  muren.  Niet  geschikt  voor  voegen  die  blootgesteld  zi jn  aan  water ,  in  di t  geval  moet  de
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voeg overschi lderd worden. In geval dat de Rywal i t  Acryl buiten wordt toegepast moet die overschi lderd worden.
Niet  gebruiken  als  beglazingskit .  Beschermen  tegen  vorst .

VOORBEREIDING  VAN  DE  VOEGEN
De oppervlakken en de voegen moeten zuiver ,  stof- en vetvr i j  z i jn .  Zuigende minerale oppervlaktes kunnen voor
een  betere  hecht ing  l icht jes  bevocht igd  of  gegrondeerd  worden.  Als  hecht ingspr imer  kan  de  Rywal i t  Acryl
aangelengd  met  water  gebruikt  worden.

VERWERKING
Aanbrengen  met  een  si l iconenpistool ,  de  si l iconenkoker  opensni jden  en  de  nozzle  op  de  koker  schroeven  en
volgens  de  voegbreedte  schuin  afsni jden.  Het  oppervlak  vóór  de  huidvorming  aandrukken  met  gepast
gereedschap.  Dunne  lagen  vermi jden.  Rywal i t  Acryl  hardt  u i t  door  verdamping  van  water .  Gedurende  de  eerste
dagen  van  de  uitharding  is  s lechts  een  maximale  beweging  van  5%  toegestaan.  Gladstr i jken  van  de  voeg  kan
met  de  Rywal i t  F in isher .  Rein igen  kan  met  water  vóór  het  opdrogen.

KLEUR
Wit

SPECIALE  AANDACHT  BIJ
Voegen  die  bestendig  aan  water  zi jn  blootgesteld :  h iervoor  moet  de  Rywal i t  Acryl  overschi lderd  worden.
Beschermen  tegen  vorst ,  n iet  verwerken  bi j  gevaar  voor  regen  of  vorst .  Niet  gebruiken  als  beglazingskit .  Bi j
bui tengebruik moet de voeg na voldoende uitharding overschi lderd worden. Bi j vragen contacteer onze technisch
adviseur .

VEILIGHEID
Gel ieve  de  vei l igheidsf iche  te  raadplegen.

TECHNISCHE  GEGEVENS
Rywalit Acryl
Aard van de kit Acrylaten

Viscositeit Pasteus

Uithardingsysteem Verdampen van water

Velvorming (23°C en 50% R.V.) 30 min

Uithardingssnelheid (23°C en 50% R.V.) 0,5 mm/24u

Densiteit: ISO 1183 1,62 g/ml
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Rywalit Acryl
Verwerkingstemperatuur +5°C - +40°C

Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen
+5°C - +25°C Min. 12 maanden

Rywalit Acryl
Shore A hardheid: ISO 868 12

Elastisch herstelvermogen: ISO 7389 < 50%

Maximale toelaatbare vervorming: conform ISO 11600 12,5%

Maximale modulus: ISO 8339 0,03 N/mm²

% rek bij breuk: ISO 8339 > 500%

Temperatuurbestendigheid -60°C - +180°C

 

VERPAKKING
12  kokers  van  310  ml  Â  per  doos

VEILIGHEID
Gel ieve  de  vei l igheidsf iche  te  raadplegen  (verkr i jgbaar
op  eenvoudig  verzoek) .
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Rywa GmbH & Co
Kommanditgesellschaft
Raestruperstrasse 3
D-48231 Warendorf
T +49 (0) 2581-8076
F +49 (0) 2581-61331
info@rywa.de
www.rywa.de
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Rev. 09/18
Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad
zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische
karakteristieken kunnen aangepast worden. Er wordt geen aanspraak
gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan
verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing.
Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene
verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.

www.rywa.de   www.technicel.com

3/3


