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DUCFILL FRIGO 

Termékismertető 
 

 

Típus: vízzáró termék, amely vízben diszpergált akril-gyanta 
 

Tulajdonságok:  
Magas gőz- és gázzáró képesség – folytonosan nagy rugalmasság (> 400 %) – ellenáll a hirtelen 

hőmérséklet-változásnak – nagy mechanikai szilárdság – oldószermentes -  

NEM tartalmaz bitument-terméket – kopásálló filmet képez, ami gumiszerű, toldások és varratok 

nélkül, alig gyúlékony és önkioldó (DIN 4102) 
 

Ajánlott alkalmazás:  

Gáz- és gőzzáró bevonat falakra és mennyezetekre, pl. hideg raktárakba.  
 

Műszaki adatok:  

Megjelenés:     selyem fényű (Fényesség - 60
o
: +/- 14%) 

Szín:       fehér  

Sűrűség:      1,46 – 1.49 kg/l 

Szárazanyag-tartalom:  53 - 57% (tf%)  

         68 - 71% (s%)  

Ajánlott szárazréteg-vastagság.   

        nedves: 680 µm (kiadósság:1 kg/m
2
 ) 

        száraz: 380 µm (kiadósság: 1 kg/m
2
) 

Lobbanáspont:    Nem gyúlékony 

Vízgőz diffúziós ellenállás: µ = 26.000 

Short A keménység:   > 45 

Oxigén permeabilitás:  236 mg O2/m
2
/nap (Szrv: 400 µm) 

VOC tartalom:    35 g/l (max.) 

VOC a kész keverékben: 35 g/l (max.) 

Kategória:      A/i 

EU határérték:    140 g/l (2007/ 140 g/l (2010) 
 

Száradási idők (20 
o
C-on és 50% r.p. mellett): 

Érintésszáraz:    1 ½ óra múlva 

Átvonható::     24 óra 

Teljes kikeményedés:  1 hét 
 

Kiadósság: 
Elméleti:  Meglévő gázzáró cellára: 0,5 – 1 kg/m

2
 

     Gázzárás eléréséhez:  2 – 3 kg/m
2
 

Gyakorlati: a gyakorlati anyagfelhasználás számos tényezőtől függ, mit pl: az alap  

     porozitása, érdessége és a felhordás során bekövetkező anyag-vesztesség, stb. ,  
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Felület előkészítés:  

Tisztítsuk meg az alapot. 

A DUCFILL FRIGO az alábbiakra hordható fel: 

1, Közvetlen szigetelő anyagra, mint a poliészter hab, poliuretán, stb. 

2, Egy tapadó réteggel, betonra, téglára, fára, cinkre, alumíniumra, stb. 

Nagyon porózus anyagokra, mint porózus beton: először hordjunk fel egy réteg PEGAFIX, 

vagy 44 HS alapozót, impregnáló rétegként.  

 

Felhasználási utasítások 
A homogenitás biztosítása végett, az anyagot felhasználás előtt alaposan fel kell keverni.  
 

Felhordás és hígítás 

Ecsetelés:    NE hígítsuk! 

Henger:     NE hígítsuk! 

Levegős szórás:  NEM ajánlott! 
 

Airless szórás:   

Fúvóka:  0.018” – 0.026”, nyomás: 220 bar 
 

Tisztítás:    vízzel 
 

Felhasználási körülmények 
Minimum 5 

o
C , maximum 85% rp. 

 

Biztonságtechnika 
Olvassuk el a termék biztonságtechnikai adatlapaját és a kannán lévő biztonságtechnikai 

utasításokat! 
 

Eltarthatóság/Tárolási körülmények:  2 év a gyártás időpontjától, bontatlan edényben,  

száraz, jól szellőztetett helyiségben történő tárolás esetén, ahol közvetlen napsütés nem éri  

és a hőmérséklet 5 és 35 
o
C köztt van. 
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