
Opis produktu
Den Braven Akryl Lekki Szpachlowy to ultra lekki, idealnie biały,
szybko malowalny, gotowy do użycia akryl do szpachlowania w
systemach suchej zabudowy wnętrz, zaprawek, wypełniania
ubytków, naprawy rys, pęknięć, uszczelniania połączeń i szczelin w
tynkach, płytach g-k i bloczkach.

Korzyści
• Gotowy do malowania po 20 minutach od aplikacji

• Połączenie tradycyjnego uszczelniacza akrylowego z gotową do
użycia masą szpachlową - 2 w 1

• Skuteczne malowanie farbami wodnymi lub syntetycznymi, bez
spękań i odbarwień

• Jako szpachla nadaje się do aplikacji jednowarstwowej, na
dowolną grubość i przekrój, bez ryzyka tworzenia rys
skurczowych

• Może być nakładany na dużo większą grubość niż tradycyjne
szpachle, charakteryzujące się skurczem, które trzeba nakładać
warstwami (oszczędność czasu i pieniędzy)

• Ultra lekki - bardzo łatwy w nakładaniu (zwłaszcza przy
szpachlowaniu sufitu – jest o blisko połowę lżejszy od wody)

• Szlifowalny po wyschnięciu (nie zamula papieru ściernego)

• Praktycznie bez skurczu (znikomy ubytek masy) - zapewnia
estetyczną i wolną od spękań fugę oraz równą powierzchnię

• Po wyschnięciu pozostaje nieznacznie elastyczny - idealny do
statycznych połączeń lub miejsc o małej odkształcalności

• Bardzo dobrze przyczepny do płyt gipsowo-kartonowych, tynków
gipsowych, bloczków gipsowych i materiałów podobnego typu

• Bez rozpuszczalników (znikoma woń)

• Super biały

• Do zastosowań wewnętrznych

• Neutralny chemicznie (nie powoduje korozji metali)

• Konsystencja delikatnej pasty

• Nie ścieka

Zastosowania
Naprawa wewnętrznych pęknięć, szczelin, rys i ubytków w ścianach,
sufitach, zwłaszcza przy pracach malarskich, gipsach i gładziach.
Maskowanie łbów wkrętów przy montażu płyt g-k, boazerii, paneli
ściennych. Spoinowanie połączeń w zabudowie z płyt g-k, spoin
narożnych. Zabudowa wnęk, poddaszy, montaż szaf, stolarki.

Sposób użycia
Zdjąć aplikator, obciąć końcówkę kartusza powyżej gwintu, nakręcić
aplikator na kartusz i obciąć jego końcówkę pod kątem na
szerokość spoiny. Masę nakładać delikatnie. Nie wciskać, nie
upychać w szczelinę czy otwór (grozi zapadnięciem, skurczem i
spękaniami). W celu uniknięcia zabrudzeń okolic wypełnianej
szczeliny, zabezpieczyć ją po bokach za pomocą malarskiej taśmy
maskującej. Taśmę usunąć natychmiast po zakończeniu obróbki
fugi. Fugi wygładzić szpachelką, szpatułką lub palcem, maczając w
wodzie z niewielką domieszką mydła, w ciągu 5 minut od nałożenia
akrylu.
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Informacja dodatkowa

Baza
Acrylic
dispersion

Gęstość 0,60 g/ml

Odporność na mróz w transporcie Up to -15°C

Odporność termiczna -20°C to +75°C

Skurcz <5%

Temperatura aplikacji +5°C to +30°C

Tworzenie się naskórka
@ +23°C/50%
RH

5 minutes

Ściekanie ISO 7390 < 2 mm

Są to typowe wartości 

Ograniczenia
• Nie stosować do połączeń narażonych na ciągłe zanurzenie w

wodzie

• Nie nadaje się do PE, PP, PC, PMMA, PTFE, miękkich
plastików, neoprenu i nawierzchni bitumicznych

Przygotowanie powierzchni
Bardzo porowate i chłonne podłoża jak gips, beton komórkowy,
piaskowiec należy zagruntować. W tym celu rozcieńczyć akryl z
wodą w proporcji 1:2 i zagruntować ww. podłoża. W razie
wątpliwości przeprowadzić test przyczepności. Powierzchnia musi
być czysta, sucha, zwarta, wolna od kurzu, brudu, pyłu, tłuszczu,
oleju, smaru, rdzy, luźnych kawałków starych uszczelniaczy, kitów,
klejów, łuszczących się powłok malarskich, lakierowych i innych
zanieczyszczeń podobnego typu. Porowate podłoża nie muszą być
całkowicie suche.

Malowalność
Z uwagi na ogromną różnorodność farb, przed malowaniem akrylu
zawsze przeprowadzić test i ocenić przydatność produktu do
zamierzonego zastosowania.

Czyszczenie
Narzędzia myć wodą zaraz po użyciu. Ręce myć wodą z mydłem.
Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy
powierzchni można użyć specjalne ściereczki czyszczące Den

Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę
ekstrakcyjną.

Kolor(y)
• Biały

Opakowanie
• Kartusz 

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty 

Okres trwałości
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym
miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 12
miesięcy od daty produkcji.

Certyfikaty

EN 13963: 1A
M1
Emicode EC1 Plus

Bezpieczeństwo
Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do
pobrania ze strony internetowej Den Braven. 

Gwarancja
Den Braven gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze
specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do
użycia). 

Zrzeczenie się odpowiedzialności
Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest
oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Den Braven nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły
pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Den Braven zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian w formulacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powninien zapoznać się z treścią tego dokumentu i
dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do
zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza
naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Den Braven. Wszelkie zamówienia są
realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Den Braven. Informacje zawarte w aktualnej
karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego. 
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