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Tehnilise teabe leht 
 
 

ACRYRUB SWS  
lk 1 

Uuendatud: 12/01/2011 
 
Tehnilised andmed: 
 
Sideaine  Akrüüldispersioon  
Konsistents  Stabiilne pasta 
Kõvenemissüsteem  Kuivamine 
Kile teke pinnal Umbes 20 minutit (20 °C/65% suhtelist 

niiskust) 
Kokkutõmbuvus  Umbes 18% (DIN 52451) 
Tihedus 1,70 g/ml (DIN 53479B) 
Vastupidavus temperatuuridele –20 °C kuni +80 °C 
Maksimaalne lubatud deformatsioon 25% (-12,5% kuni +12,5%) 
Elastsus (ISO 7389) > 40 % 
(*) need näitajad võivad muutuda sõltuvalt keskkonnamõjudest nagu temperatuur, niiskus ja 
aluspind.  
Toote kirjeldus:  
Acryrub SWS on kõrgekvaliteetne, elastne ühekomponentne DIN EN ISO11600 F12.5E 
nõuetele vastav akrüülhermeetik. Acryrub SWS kuulub Soudal Window System’i toodete 
hulka.  
 
Omadused: 

– Pärast kõvenemist jääb elastseks 
– Lihtne kasutada  
– Stabiilse värvusega ja veekindel pärast kõvenemist  
– Pärast kõvenemist ülevärvitav  
– Väga hea nake paljude poorsete pindade ja alumiiniumiga  

 
Kasutamine: 

– Akna ühenduste sisevuugid liikuvusega kuni 15% 
– Krohvi ja puiduvahelised õhukindlad vuugid  
– Ühendusvuugid ehituses  
– Ühendused aknalaudade ümber ning põranda ja liistude vahel, tellispindadel  

Pakendamine:  
Värvused: valge, hall, pruun, must  
Pakend: 310 ml padrun, 600 ml vorst  
 
Säilivusaeg:  
Vähemalt 12 kuud avamata pakendis kuivas kohas temp vahemikus +5 °C kuni +25 °C. Kaitsta 
külmumise eest!  
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lk 2 
Pinnad:  
Materjal: kõik poorsed ehitusmaterjalid. Mitte sobilik looduskivi, bituumeni, klaasi ja metalli 
puhul.  
Pinna seisukord: Puhas, kuiv, rasva- ja tolmuvaba  
 
Pinna ettevalmistamine: Väga poorsed pinnad kruntida vedeldatud Acryrub  SWSiga (üks osa 
Acryrub SWSi ja kaks osa vett). Soovitav eelnev sobivus test.  
 
Ühenduse mõõtmed:  
Minimaalne laius: 5 mm  
Maksimaalne laius: 20 mm  
Minimaalne sügavus: 5 mm  
Soovitus: sügavus = laius  
 
Kasuta PE vuuginööri suuremõõtmeliste ühenduste puhul, et vältida ühendust kolme pinna 
vahel.  
 
Kasutamine:  
Meetod: kasutada manuaalset või pneumaatilist hermeetikupüstolit. Silu hermeetikut spaatliga.  
Kasutamistemperatuur: +5 °C kuni + 30 °C, mitte kasutada vihma või härmatisega  
Puhastamine: Mittekõvenenud Acryrub SWS on tööriistadelt veega eemaldatav.  
Viimistlemine: seebiveega  
Parandused: Acryrub SWS 
 
Märkused:  

– Mitte kasutada kohtades, mis võivad jääda pidevalt vee alla.  
– Acryrub SWS on ülevärvitav enamiku värvidega. 
– Plastoelastsele hermeetikule kantud värv peab olema piisavalt elastne. Soovitav eelnev  

sobivustest.  
 
Tervise- ja ohutusnõuded:  
Harilikud tööstushügieeni nõuded. Täpsem info sildil. 
 
Normid ja sertifikaadid: 
Vastab DIN EN ISO11600 F 12.5E nõuetele. 
 
 
Märkus: käesolev tehnilise teabe leht asendab kõiki eelnevaid. Käesolevas dokumentatsioonis 
sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt 
materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei 
saa kontrollida, ei kanna me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on 
soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse muuta tooteid ilma sellest ette 
teatamata.  
 
 


