
Kridering  - Beskrivelse

- God vedhæftning
- Nem at påføre
- Miljøvenlig 
- Mal-kode 00-1
- Glans 15

- Selvslukkende
- UV bestandig
- Farve: Hvid
- Højt Tørstof

AC Kridering bruges til 
ventilationskanaler og rør, 

påført gaze m.m.

AC Kridering er elastisk,
vandafvisende, 100 % 

UV-bestandig.
Dækker ved en påføring. 
Selvslukkende ved brand.

Diffusionsåben.   
  

Prisvenligt produkt som har et 
højt tørstoffindhold
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- Teknisk Datablad

 
Produktbeskrivelse: Vanddispergeret acryl. 
   
Anvendelse:  AC Kridering bruges til ventilationskanaler og rør, påført gaze m.m.  
 
Egenskaber:  AC Kridering er elastisk – vandafvisende – 100 % UV bestandig – selvslukkende ved  

brand – di�usionsåben. 
 
     

Udseende:  Satin mat. Glans ca.15.  
Farver:  Hvid  
Emballagestørrelse: 5 - 25 kg   
Tørsto�ndhold: vægt % ca. 72, vol % ca. 58  
Vægtfylde:  ca. 1,5 g/cm ;   
Genbehandling: Efter 24 timer.  
Flammepunkt:  ikke brændbar   
Forbrug:  ca. 1 kg/m² på gaze, hessian, lærred  
 
VOC-indhold:  max. 0 g/l  
Mal-kode:  00-1 
 
 
    
Arbejdsbetingelser: Påføres i tørt vejr ved temperaturer  > 8 ºC, relativ luftfugtighed max. 80 % 
 
Fortynding:   Vand 
   
Specielle bemærkninger: Underlaget skal være rent, tørt og afsmitningsfrit. 
 
Rulle/pensel:  Ufortyndet eller fortyndet max. med 3 % vand. 
  Omrør produktet før ibrugtagning. 
 
Airless:  Fortynd med max. 3 % vand, dyse 18-23    
Underlag:  Gaze – hessian – lærred skal være fastsiddende og tør, før påføring af AC Kridering.  
    
     
 
   
Transportkoder: ADR-klassi�cering: ingen / UN-kode: ingen  
Lagringsbestandighed: Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et  

køligt,tørt og frostfrit sted.  
Ansvar:  De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret 
  på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til 
  at �nde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. 
  Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget
  ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske
  oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med 
  sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr. 
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