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Acryl

Product
Simson Acryl is een universeel toepasbare, overschilderbare afdichtingskit op dispersiebasis. Acryl is 
elastoplastisch.

Toepassingen
Acryl wordt ingezet voor de afdichting van aansluitvoegen, naden, doorvoeren en (krimp)scheuren in 
binnen- en buitentoepassing. 

Voorbeelden van toepassingen zijn het afdichten van:
v Aansluitnaden tussen gipsplaten en beton.
v Aansluitnaden tussen bouwelementen onderling.
v Aansluitvoegen bij trapbomen en leuningen.
v Wand/plafond- en wand/vloeraansluitingen.
v Neggekanten van kozijnen.
v Krimpnaden.

Eigenschappen
v Overschilderbaar.
v Vroeg regenvast
v Eenvoudig te verwerken.
v Goede hechtingseigenschappen.
v Elastoplastisch.
v Toelaatbare voegbeweging ca. 15% - 18%.
v Temperatuursbestendig van –25°C tot +80°C.

Verwerking
Ondergrond: De ondergronden dienen droog, schoon, stof- en vetvrij te zijn. Goede hechting zonder 
primer op de meeste bouwmaterialen zoals beton, steen, gips, hout, aluminium, vezelplaten, pleisterwerk 
en hard PVC. Voor poreuze ondergronden kan de kit met water worden verdund tot een kwastbare primer.
Aanbrengen: Acryl aanbrengen met hand- of luchtdrukpistool. Niet verwerken onder +5°C. Houd rekening 
met de krimp van Acryl. Diepe voegen opvullen met rondsnoer. Afwerken met spatel, plamuurmes of 
kwast, bevochtigd met water. 
Reinigen: Niet uitgeharde resten Acryl kunnen worden verwijderd met een vochtige doek.
Overschilderbaarheid: Kitten in bewegingsvoegen dienen niet overschilderd te worden. Acryl is niettemin 
na uitharding verfverdraagzaam met acryldispersieverven en alkydharslakken. 
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Technische kenmerken
Component 1
Type elastoplastisch
Consistentie gladde, homogene pasta
Soortelijk gewicht 1,6 g/ml
Droge stofgehalte ca. 85%
Volumekrimp ca. 15%
Standvermogen (25 mm) < 3 mm  (bij +20°C)
Toelaatbare voegbeweging max. 15%
Temperatuurbestendigheid -25°C tot +80°C
Verwerkingstemperatuur +5°C tot +30°C

 Kleur Verpakking Artikelcode
 wit patroon 310 ml 130540

Opslag en stabiliteit
Vorstvrij opslaan. Bewaren in niet-geopende verpakking onder droge condities tussen +5°C en +30°C. Houdbaarheid  
18 maanden. Aangebroken verpakking is beperkt houdbaar.

Informatie aanvraag
De volgende publicatie is op verzoek verkrijgbaar:
v Veiligheidsinformatieblad (VIB)

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste 
zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig 
achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor 
uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.
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