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ELASTOFILL 

Termékismertető 
 

 

Típus: akril diszperziós alapú, rugalmas összekötő massza 
 

Tulajdonságok: gumiszerű anyagot képez egy folytonosan magas (> 900 %) rugalmasság mellett,  

miután a víz elpárolgott – nagymértékű kiterjedést és alakváltozást képes felvenni – lúgálló –  

nagyon jól ellenáll az időjárásnak (nem öregszik) és a hőmérséklet-változásnak – nagyon jó tapadás 

– könnyen felhordható.  
 

Ajánlott alkalmazás:  

Szigetelés, összeillesztés, feltöltés, rögzítés, ragasztás betonra, fára, fémre, üvegre, kemény PVC-re, 

cserépre, alu-bitumenre, stb. 
 

Műszaki adatok:  

Megjelenés:     fényes (Fényesség  60
o
: +/- 15%) 

Szín:       fehér, szürke, fekete, barna, beige, átlátszó  

Sűrűség:      1,3 kg/l 

Szárazanyag-tartalom:  64 - 67% (tf%) 

         72 - 75% (s%) 

Ajánlott szárazréteg-vastagság.   

        nedves: 10 mm, max.  

        száraz: 6,5 mm, max. 

Lobbanáspont:    nem gyyúlékopny 

VOC tartalom:    5 g/l (max.) 
 

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

Érintésszáraz:    3 óra múlva, 8 mm vastagságban 

Kezelhető:      8 óra múlva, 8 mm vastagságban 

Átvonható::     1 nap múlva, 8 mm vastagságban 

Teljes kikeményedés:  1 hét, 8 mm vastagságban 
 

Kiadósság: 
Elméleti:      Egy 10 mm széles és 15 mm mély összekötő réteg esetén 6 m-es sáv  

         készíthető.   

         Az összekötő pasztából maximum 10 mm nedves rétegvastagságú  

         réteg készíthető.  

 

Felület előkészítés:  

Szerszámok:     Kézi szórópisztoly (fúvóka szabadon választható) – spatula,  

         ragasztó kenő kés 

Tisztítás:      Vízzel.  
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Az ELASTOFILL csak száradás után távolítható el 

mechanikusan, vagy lágyítható egy szintetikus hígítóval, majd 

radírozással, vagy kaparással távolítható el.  
 

Megjegyzés:     Az összeillesztéseket újjal, vagy 22-es hígítóba, vagy vízbe  

(+ szappan) mártott ronggyal el kell simítani. 

A levegővel érintkezésben lévő felületnek nagynak kell lenni, mivel  

az ELASTOFILL a víz elpárolgásával alakul át gumiszerű  

masszává.  

Porózus alap esetén mindég használjunk megfelelő alapozót. 
 

Felhasználási körülmények 
Minimális környezeti hőmérséklet  5

o
C, maximum 80%-os rel.párt.-nál. 

 

Megjegyzés 
Az ELASTOFILL átvonható a következő festékekkel: akril festékek: MURFILL, PARACEM 

(az ELASTOFILL-t először PORISOL-val szigetelni kell), PARACEM SEMI-GLOSS, 

PEGAKRYL, PEGAKRIL SATIN belső és külső felületre, PEGAFLO belső felületre, nagy 

fényű és selyem fényű alkid zománcfestékkel, PORISOL és PEGATEX bevonatokkal. 
 

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 között van. 

http://www.geniusmbt.hu/
mailto:info@geniusmbt.hu

