GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam

Zwaluw Acryl Anti-Crack.

Toepassingsgebied

24. Lijmen, kitten en vulmiddel.

Geschikt voor

Nieuwbouw
Renovatie

Woningbouw
Utiliteitsbouw

Materiaal

Watergedragen acrylaatkit voor het tegengaan van scheuren en verkleuring in verf.

Samenstelling

Vulmiddel 30-60%, acrylaat copolymeer 10-30%, water 10-30%, weekmaker
5-10% en diverse additieven <1%.

Eigenschappen algemeen

Eigenschappen bij verwerking

Productspecificaties

Certificaat/label
Productieproces

Verpakkingsmateriaal
Effect op GPR score

HIER KLIKKEN VOOR:
1. een afbeelding van het product, waaruit blijkt
uit welke onderdelen het product bestaat.
2. Optioneel: een afbeelding van het product in
zijn toepassingsgebied (niet verplicht)
3. Graag los aanleveren, als JPEG, EPS of Tiff
bestand op ware grootte, min. 300 dpi. Logo’s
graag als eps bestanden en in full color
aanleveren.

Zwaluw Acryl Anti-Crack is een hoogwaardige acrylaatkit die in het bijzonder kan worden toegepast om te worden overgeschilderd met
hooggevulde en hoogdekkende watergedragen verven. Door de unieke samenstelling wordt het craqueleren van de aangebrachte verf
en verkleuring van de verflaag tot een minimum beperkt. Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven. Voorkomt
scheuren en verkleuring van de verf. Voor binnentoepassing. Vrijwel reukloos.

Zwaluw Acryl Anti-Crack is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van aansluitvoegen tussen vensterbanken, trappen, plafonds,
wanden, plinten, houten en metalen kozijnen, beton, metselwerk en het vullen van scheuren, kieren, spijker- en schroefgaten in muren,
wanden en plafonds van hout, pleisterwerk, gips, steen, beton enz. Verwerkbaar met kitpistool van +5 tot +40 graden Celcius.
Makkelijk af te werken met water.
Modulus: 0,70 MPa. Rek bij breuk 200%. Bewegingsopname 7,5%. Temperatuurbestendigheid -20 tot +75 graden Celcius.
Vorstbestendig tot -15 graden Celcius gedurende transport. Beschikbaar in de kleur wit.
De samenstelling van deze acrylaatkit zorgt voor een mooier en meer duurzaam eindresultaat.
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Emicode EC 1 Plus. EN 15651-1: F-EXT-INT 7,5P.
Het productieproces start bij de controle van inkomende grondstoffen. Deze grondstoffen komen binnen in bulk, IBC’s, vaten of in
zakken in geval van vaste stoffen. Gekeurde en vrijgegeven grondstoffen worden in een 1000 liter kuip tot een kitsuspensie gemengd
op basis van een vaste receptuur. Eventuele afgekeurde batches worden 100% gerecycled in het eigen proces. Na wederom een
kwaliteitscontrole op een veelvoud van aspecten, worden de suspensie afgevuld in kokers, worsten of vaten. De verschillende
verpakkingen worden voorzien van een batchnummer, productie- en/of houdbaarheidsdatum en verpakt in FSC-mix dozen. Het gehele
productieproces vindt plaats onder een ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem.
Kokers van recyclebaar HDPE. FSC-mix dozen (C109033). Geoptimaliseerde palletstapeling op herbruikbare europallets.
Bundeling transport van verschillende artikelen.
3.2.4. Uitstoot schadelijke stoffen uit materialen.

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
Energielabel

Hetgeen in dit productblad beschreven is gaat uit van de huidige stand van zaken. De inhoud van dit productblad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aan de inhoud hiervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. De samenstellers zijn niet aansprakelijk voor eventuele (gevolgen van) onvolkomenheden
en/of onjuistheden in de verstrekte informatie. De informatie op dit productblad wordt regelmatig aangepast. Veranderingen in specificaties zijn hierbij niet
uitgesloten. Met suggesties voor verbetering en/of vragen kunt u contact opnemen met Greenworks. Greenworks is een geregistreerd merk binnen Saint-Gobain
Distribution the Netherlands B.V. en haar dochterbedrijven.
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