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CASCO AKRYLIC BASIC
KASUTUSALA 

Mitmeotstarbeline ülevärvitav akrüülhermeetik, mis sobib pragude, 
lõhede, põranda ning põrandaliistude, samuti ukse- ja aknaraamide, lae 
ja seina vaheliste avauste tihendamiseks ning täitmiseks.  
Nakkub üldlevinud ehituspindadega, nagu betoon, kivimüüritis, 
krohv, telliskivi, kipsplaat, alumiinium, PVC, raud, puit jt.  
Võib kasutada heliisolaatorina kipsplaatkonstruktsioonides. 
Kasutamiseks ainult sisetingimustes. 

TOOTE OMADUSED 
Hea nakkuvus enamiku ehitusmaterjalidega. 
Kerge pinnale kanda. 
Ülevärvitav vesipõhiste värvidega. 
Vähelõhnav. 
Lahustivaba. 

TEHNILISED ANDMED 
Alusaine Akrüüldispersioon 
Tihedus Umbes 1610 kg/m3 
Värvus Valge 
Konsistents Tiksotroopne pasta 
Kuivaine sisaldus Umbes 80% 
Lahusti Puudub 
pH 7,5–9  
Temperatuuritaluvus -30...+70 ºC 

KASUTAMISTINGIMUSED 
Kasutamistemperatuur +5…+40 ºC 
Pindkuiv Umbes 20 minutit 
Ülevärvitav (+20 ºC 40-50% RH) 1–2 tunni pärast 
Lõplik kõvastumine Umbes 1 nädal, sõltuvalt vuugi sügavusest 
Töövahendid       Silikoonipüstol 
Pakend 300 ml 
Säilivusaeg 24 kuud 
Toote säilitamine      Avamata pakendis, jahedas ja kuivas kohas. Ei talu külmumist. 

KASUTUSJUHEND 

Akryl Basic nakkub enamike aluspindadega, näiteks alumiinium, raud, puit, krohv, PVC, betoon jne. 
1. Töödeldavad pinnad peavad olema puhtad, kuivad ja vastupidavad. Puhta aluspinna saamiseks

tuleb pinda puhastada terasharjaga, lihvida või puhastada lahustiga.
2. Lõigata ära padruni nurk ja paigaldada aplikaator kohale. Padrunis olev hermeetik kantakse

silikoonipüstoliga peale.
3. Suruda hermeetik vuuki ja täita see korralikult, et täielikult niisutada töödeldav pind.
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4. Peale vuugi täitmist soovitatakse seda spaatli või märja siluriga siluda, et tagada kindel ja täielik
kontakt vuugi servade ja põhjaga.

5. Kuivamisaeg sõltub vuugi laiusest ja kasutatud materjalist ning kestab umbes 1 nädal.
6. Kuivanud hermeetiku vigastuse korral tuleb vigastatud koht välja lõigata ja uuesti täita.

Puhastamine 
Hermeetikuga töötamisel tuleb järgida puhtust. Töötada ettevaatlikult ja hoolikalt, et vältida plekke. Samuti 
vältida kontakti silmade ja nahaga. Toote sattumisel nahale pesta nahka kohe vee ja seebiga. Töövahendid 
pesta veega enne hermeetiku kuivamist. Kuivanud hermeetiku saab eemaldada mehaaniliselt. 

TÖÖ- JA KESKKONNAOHUTUS 

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kasutada sobivaid kaitsevahendeid olenevalt tarbitavatest kogustest ja 
töötingimustest. Toodet ei tohi alla neelata. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle 
pakendit või etiketti. Lisateavet tööohutuse kohta vt toote ohutuskaardilt.  

Meie teave põhineb laboritestidel ja praktilistel kogemustel ja seda võib kasutada toote ja töömeetodi valimisel. Kuna kasutaja 
töötingimused ei ole meie kontrolli all, siis ei võta me tulemuste eest mingit vastutust. Meie vastutus katab ainult kehavigastused või 
vara kahjustused, mis tulenevad tõendatult mõne meie toodetud toote vigadest ja defektidest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda 
toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata. 


