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Acryl Deco Express
PRODUKTDATABLAD

BESKRIVNING AV PRODUKT

Version: 2018-10-12

Högkvalitets målarakryl med Bostik SPO-teknologi. Omgående övermålningsbar med de flesta färgtyper utan risk för sprickbildning i
färgen på smala fogar. Reducera väntetiden till noll!

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Använd för tätning i samband med inomhusmålningsarbeten mellan vägg/tak, runt fönster/dörr/sprickor och andra anslutningsfogar
mot vanligt förekommande byggmaterial när målningsarbetet måste påbörjas omedelbart efter fogningen. Använd bottningslist vid
breda fogar (10-20 mm). Anpassa fogdjupet så att det då motsvarar fogbredden.

ARBETSBESKRIVNING
Ytorna skall vara torra och rena och fria från fett. Påbörja omedelbart att släta efter applicering med lämpligt/passende verktyg.
Undvik direkt övermålning av breda fogar med tjocklek mer än 5 mm. Testa övermålningsbarheten med en sk snickerigrund för att
undvika sprickbildning i täckfärgen. Klarar fogrörelser upp till 10%. Porösa ytor ska förbehandlas (1 del fogmassa/2 del vatten) för att
optimera vidhäftningen mellan fog och underlag.
Bostik Acryl Deco Express är en ny typ av produkt. Det är därför viktigt att du som användare tänker på hur denna produkt kan skilja
sig från de övriga målarakryler/latexfogar som finns på marknaden.
Börja med att öppna patronen med lämpligt skärverktyg/kniv. Skruva på munstycket och skär av toppen i en 45 graders vinkel.
Anpassa öppningen till fogöppningens bredd (direkt övermålning är optimalt vid fogbredd 4-7 mm).
Applicera fogmassan på underlaget i en takt så att du kan kontrollera att vidhäftningen mot underlaget blir bra. Fogmassan ska fylla
ut hela fogöppningen fästa mot fogsidorna. Detta är extra viktigt när fogmassan används på vertikala ytor eller i tak/vägg-vinkeln.
Jämna av fogen med ett lämpligt verktyg så att ytan blir slät – eller använd den metod som du brukar använda. Ytan är nu redo för
övermålning! Alternativt: Om fogytan är jämn direkt efter applicering - påbörja omgående målningsarbetet direkt på fogytan med en
mjuk pensel!

MILJÖ & HÄLSA

Fogmassan klarar högt ställda krav på miljö och arbetarskydd och ger låg emissioner till omgivningen. För ytterligare information
konsultera alltid gällande säkerhetsdatablad innan produkten används.

TEKNISK DATA
Egenskap före applicering
Materialtyp

1-komponent Akryldispersion med lättviktsfiller

Härdsystem

Avdunstning av vatten

Densitet

0,70 kg/l

Färg

Vit (närmaste färgmatchning S0500-n)

Lagringstemperatur

Till -15°C, ej frostkänslig

Egenskap efter applicering
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Användningstemperatur +5°C till +40°C
Temperaturresistens

-20°C till +75°C

Skinbildningstid

2 min vid rumstemperatur

Övermålningsbar efter

Omedelbart efter applicering och avjäming av yta
1-2 dygn vid (5x5 mm) vid

Genomtorr fog

+25°C och 60% RF

Hårdhet

33 Shore A

Rörelseupptagande
förmåga

±10% av ursprunglig fogbredd

Övermålningsbar

Med Vattenbased dispersionsfärg och en rad övriga färgtyper. Rådgör med Bostiks Målningsguide för
målningsfogar innan arbete påbörjas.

KONTAKTA OSS
TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com
Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom våra
anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på
en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att
Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09
hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden
Helsingborg Tlf: +46 (0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50
och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden
21, www.bostik.se
ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar
för de resultat som denne erhåller vid produktens
användning.
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