
Yumakryl G

bezbarwny, akrylowy impregnat podłoży mineralnych

Opakowania    1 , 5 ,10, 20, 200 ltr                     Symbol wyrobu PKWiU 20.30.12.0

Charakterystyka i własności:
Yumakryl G - bezbarwny, akrylowy impregnat podłozy mineralnych. Stanowi roztwór żywic akrylowych z dodatkiem

środków pomocniczych w mieszaninie węglowodorów alifatycznych.

Impregnat głęboko wnika w strukturę podłoża tworząc wewnątrz mocną, a zarazem elastyczną barierę ochronną.

Zaimpregnowane podłoże może być malowane dowolnymi farbami, tynkowane lub powlekane klejami budowlanymi.

Kierunki zastosowań:
Yumakryl G  przeznaczony jest do wewnętrznej i zewnętrznej regeneracji zwietrzałych elementów architektury budowlanej 

np. ścian, murów, cegieł, itp. oraz wypełniania drobnych pęknięć architektonicznych powstałych w wyniku osiadania budynków.

Sposoby stosowania:
Yumakryl G można nanosić pędzlem, wałkiem, natryskiem lub przez polewanie.

Podłoże do gruntowania musi być czyste, odtłuszczone, wolne od wszelkich zanieczyszczeń.

Czas pomiędzy nałożeniem kolejnych warstw powinien wynosić 1-2 godzin, w zależności od warunków aplikacji.

Zalecane jest malowanie kolejnych warstw do momentu pojawienia się delikatnego wybłyszczenia na powierzchni, co będzie 

oznaką wypełnienia wszystkich kapilar podłoża.

Przed impregnacją wskazane jest wykonanie próby na wybranej powierzchni, która pomoże określić jej chłonność.

Świeże podłoża betonowe powinny być przed gruntowaniem wysezonowane na czas pełnego wiązania betonu tj. 30 dni.

Do hydrofobowego zabezpieczenia powierzchni mineralnych zalecamy Yumakryl GS.

Metody aplikacji:

Technika malarska dowolna: pędzel, wałek malarski, natrysk, polewanie.

Parametry

Lepkość wg kubka Forda 4    min. 12 s

Gęstość min 0,79 g/cm
3

sucha masa      15% wag.

nakładanie kolejnej warstwy min. 1-2 godz

temperatura zapłonu                        min 36
 0

C<0
0 

C

Wydajność: 8-12 m
2
/ltr na 1 warstwę   Gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji

w zależności od chłonności podłoża



Zalecenia bhp i p.poż.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu z dala od źródeł ognia i ciepła.

Pojemników nieoczyszczonych nie wolno: ogrzewać, ciąć, wiercic, szlifować, spawać ani wykonywać tych czynności

w ich pobliżu.

Wyrób zawiera szkodliwe substancje lotne - stosować w pomieszczeniach o sprawnej wentylacji lub przewietrzanych.

Chronić przed dziećmi, jak każdy wyrób lakierowy rozpuszczalnikowy.

Pomieszczenia przeznaczone do przechowywania żywności i na stały pobyt ludzi wietrzyć po lakierowaniu aż do zaniku

specyficznego zapachu.

YUMACOM Zbigniew Kreczko jest gwarantem właściwej jakości produktu, pozostaje jednak bez wpływu na sposób 

i warunki jego stosowania. Informacje zawarte w karcie mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania

produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają

poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć

jakość produktu. W przypadku połączenia z wyrobami z innych firm producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności

za powstałe wady i szkody. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, wg aktualnego

stanu naszej wiedzy i doświadczenia praktycznego. Yumacom zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych 

edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Producent zastrzega sobie

również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.

Prosimy o weryfikację produktu pod kątem Państwa konkretnych zastosowań.

Producent specjalistycznych farb i lakierów:

YUMACOM Zbigniew Kreczko

43-440 Goleszów, ul. Przemysłowa 1A

tel/fax +48 33 8513 425

tel. Kom. +48 515 286 509


