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MŰSZAKI ADATLAP 

MFiX AKRIL TÖMÍTŐ 
 

 

TERMÉK LEÍRÁS 

 

Az MFiX Akril tömítő egy univerzális, egykomponensű, plaszto-elasztikus tömítőanyag, mely légnedvességre 

köt ki. 

 

 

TULAJDONSÁGOK 

 

• Szagtalan és kémiailag semleges 

• Kikeményedés után festhető és csiszolható 

• Kikötés után akár több rétegben is felhordható 

• Kültéri és beltéri használatra 

 

 

ALKALMAZÁS 

 

• Ablak- és ajtókeretek, ablakpárkányok és korlátok körüli tömítés 

• Falak, mennyezet és homlokzat repedéseinek és réseinek tömítése 

• Falak és mennyezetek sarkának fugázása 

• Poliuretán habok UV sugárzás elleni védelme 
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MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK 

 

JELLEMZŐK 
ÉRTÉKEK (+23 °C és 50%-os relatív 

páratartalom mellett) 1) 

NEM KIKÖTÖTT ÁLLAPOTBAN  

Sűrűség (ISO 2811-1) 1,68 ± 0,01 g/ml 

Bőrösödés 10-20 perc 

Nyitott idő 5-10 perc 

Átkötési arány 0,5-1,00 mm/24 óra 

Függőleges felületekről való lefolyás [+50 °C] (ISO 7390) 0-3 mm 

KIKÖTÖTT ÁLLAPOTBAN – 4 hét után tesztelve  

Modulus 100%-os nyúlással (ISO 37) 0,40 ± 0,05 MPa 

Rugalmasság visszanyerés (ISO 7389) 920 ± 5% 

Szakadási nyúlás (ISO 8339) 37,5 ± 12,5% 

Szakadási nyúlás (ISO 37) 375 ± 125% 

Shore A keménység (ISO 868) 42 ± 2 

Mozgási alkalmazkodás (ISO 9047) 7,5% 

Hőmérséklet ellenállás -20 °C és +80 °C között 
 

EGYÉB JELLEMZŐK ÉRTÉKEK 1) 

Felhasználási hőmérséklet +5 °C és +40 °C között 

Felület hőmérséklet +5 °C és +40 °C között 

Csomagolás hőmérséklet +5 °C és +25 °C között 

Szín fehér 

Jó tapadás a következő anyagokkal 

nyers fa (fenyő), lakkozott fa, kemény PVC 

(polivinil-klorid), heterogén PVC padlóburkolat, 

tégla, gipsz / gipszkarton, parafa, habosított PS 

(polisztirol) 

Részben leváló ragasztás a következő anyagokkal 
horganyozott lemez, polisztirol (PS), 

polikarbonát (PC), beton 

Polcidő 24 hónap +5 °C és +25 °C között tárolva 
 

1) Az összes megadott paraméter a gyártó belső szabványainak megfelelő laboratóriumi teszteken alapul, és nagyban függ a termék 

kikötési körülményeitől (pl. környezeti tényezők, felületi hőmérséklet, a használt eszközök minősége és a terméket kezelő személyzet 

felkészültsége). 
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FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 

Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat, amelyeket a biztonsági adatlapban talál. 

 

1. FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE 

• A ragasztott felületeknek, tisztának, nem fagyottnak, szennyeződésektől (por, rozsda, olaj, zsír, 

festék) és tapadást gátló anyagoktól mentesnek kell lenniük. 

• A rés körüli beszennyeződés elkerülése és az azonos vonalak megtartása érdekében használjon 

maszkolószalagot, melyet a tömítés befejeztével azonnal el kell távolítani. 

• A legtöbb felületen nem kell alapozót használni a tömítőanyaghoz, de egyes speciális felületeken 

szükség lehet rá a tapadás javítása érdekében. 

• Nedvszívó felületek esetében a tapadás fokozása érdekében használjon alapozót (az akril 1: 2 arányú 

vizes oldata ajánlott). 

  

2. TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE 

• A felhasználás előtt a terméket szobahőmérsékleten kell temperálni. 

  

3. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

• Vágja le a menetes átalakító tetejét. Csavarja fel a csőrt és vágja le 45°-os szögben úgy, hogy az 

átmérője megegyezzen a rés szélességével. 

• Mechanikus vagy pneumatikus pisztollyal nyomja ki a tömítőanyagot. 

• A nagyon száraz porózus felületeket (vakolat, beton) enyhén nedvesítse meg vízzel, hogy a 

tömítőanyag jobban tapadjon. 

• A műszaki adatok táblázatban felsorolt adatok alapján végezze a munkálatokat. 

• A legjobb eredmény elérése érdekében a felhordott tömítőanyagot azonnal simítsa el egy vízbe 

mártott spatulával. 

• A maszkolószalagot még a bőrösödés kialakulása előtt távolítsa el. 

• Hagyja a kötést teljesen megszilárdulni.  

 

4. FELVITEL BEFEJEZÉSE UTÁNI MUNKÁLATOK 

• Kikötés előtt vízzel vagy szappanos vízzel eltávolítható. 

• Kikeményedés után a kezéről szappanos vízzel mossa le az anyagot, a használt eszközökről pedig 

mechanikusan lehet eltávolítani. 

• A frissen felhordott tömítőanyagot legalább 6 órán keresztül védje az esőtől és a közvetlen 

vízhatástól. 

• Ne mosson kezet oldószerrel. 
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5. MEGJEGYZÉSEK / KORLÁTOZÁSOK 

• A tömítőanyag nem használható természetes kövekhez, mint például gránit, homokkő, márvány stb. 

• Nem használható bitumenes felületeken, részlegesen vulkanizált gumin, kloroprénen vagy olyan 

építőanyagokon, amelyek esetében olaj, lágyító vagy oldószer szivároghat. 

• Ne használja érzékeny fémfelületeken (például réz és ötvözetei), valamint tükrök ezüst felületén. 

• A tömítőanyag nem használható olyan csatlakozáshoz, amely tartósan víz alatt van, mert ott fizikai 

elváltozást okozhat. 

• A tömítőanyag nem használható szerkezeti üvegezéshez. 

• Nem alkalmas akváriumok és terráriumok ragasztására. 

• Nem alkalmazható olyan helyeken, ahol közvetlenül érintkezik élelmiszerrel és orvosi eszközökkel. A 

tömítőanyagot ilyen felhasználásra nem tesztelték megfelelően, ezért nem használható orvosi és 

gyógyszerészeti alkalmazásokra. 

• Festés előtt javasolt egy próbateszt elvégzése, különösen oldószer bázisú festékek esetén. 

• Ne alkalmazza PE-n és PP-n, mivel ezeken a felületeken nem tapad. 

 

 

BEVIZSGÁLÁSOK / BIZONYÍTVÁNYOK 

 

• A termék megfelel az EN 15651-1:2012 F-EXT-INT szabvány követelményeinek. 

• A termék megfelel az EN-ISO 11600:2004, F, 7,5P szabvány követelményeinek. 

• A termék HK/B/0746/03/2015 sorszámú higiéniai tanúsítvánnyal rendelkezik, melyet a Nemzeti 

Higiéniai Intézet állított ki. 

 

 

TÁROLÁS / SZÁLLÍTÁS 

 

A termék a gyártástól számított 24 hónapon belül felhasználható, amennyiben eredeti, bontatlan 

csomagolásban, fagytól védett, száraz helyen, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten tárolja. 

A termék alacsony hőmérsékleten, legfeljebb -5 °C-on szállítható 2 hétig, de használat előtt legalább 24 órán 

keresztül tárolja +23 °C-on. 

Amennyiben a termék kiolvadás után ismét megfagy, ügyeljen arra, hogy négy ilyen fagyasztási-kiolvasztási 

ciklusnak áll ellen a termék. 
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BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOK 

 

Minden esetben tájékozódjon a Biztonsági Adatlapból. 

Gyermekektől távol tartandó! 

 

A vegyi anyagok biztonságos kezelésével, tárolásával és ártalmatlanításával kapcsolatos további 

információért és tanácsokért olvassa el az aktuális anyagbiztonsági adatlapot, mely tartalmazza a termék 

fizikai, ökológiai, toxikológiai és egyéb biztonsági adatait. 
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