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düfa FUGEN ACRYL 

 
AH 
akrylátová tesniaca a špárovacia hmota 

 
POPIS PRODUKTU 
  

Možnosti použitia: plasticko – elastická jednozložková tesniaca a špárovacia hmota na báze 
akrylátovej disperzie – na trhliny v betóne, omietke a dreve, spojovacie 
štrbiny drevených a kovových rámov do betónu a kameňa, špáry medzi 
okennými parapetmi, schodmi a stenami, lištami, stropmi a stenami, lepenie 
a utesňovanie plynobetónu, utesňovanie špár, ktoré sú vystavené 
minimálnemu pohybu /max. 7,5%/.  Nevhodná na dechtové a asfaltové 
podklady. Nevhodná na špáry, ktoré sú vystavené trvalému a dlhodobému 
vplyvu vody. 

  

Vlastnosti:  ľahko spracovateľná, plasticko-elastická 
  má veľmi dobrú priľnavosť na rôznych  stavebných materiáloch 
  dobre na ňu možno naniesť nátery disperzných a akrylových farieb 
  nie je citlivá na mráz 
  dobre na ňu možno naniesť nátery disperzných a akrylových farieb 
  obsahuje ochranu proti hrdzi 
  použiteľná v interiéri aj v exteriéri. 
  

Farebný odtieň: viz vzorkovnica 
  

Stupeň lesku: mat 
  

Spojivová báza: čisto akrylátová disperzia 
  

Hustota: 1,57 g/cm3 
 
SPRACOVANIE 
  

Vhodný podklad: eloxovaný hliník, lakované drevo, betón, azbestocement, murivo, sklo, 
dlaždice. Ostatné podklady konzultujte s našou firmou. 
Veľmi savé podklady natrieť najprv zriedenou hmotou v pomere 1 diel 
hmoty na 2 diely vody. Podklad musí byť čistý, suchý, bez prachu, zbavený 
masti,  olejov , a iných nečistôt. 

  

Spôsob nanášania: ručná pištoľ na kartuše alebo pištoľ na stlačený vzduch 
  

  



 

Technologický list 
 
 

 

 
2/2 

Postup nanášania: Uzáver na hornom okraji kartuše pred závitom narezať , odskrutkovať 
a špičku zrezať podľa požadovanej hrúbku nanášanej hmoty. Hmotu natlačiť 
do špáry / tak aby nevzniklo prázdne miesto/. Prebytočnú hmotu ihneď 
odstránime. Vytvrdnutú hmotu odstrániť mechanicky. 
Uhladenie vykonať špárovačkou alebo gitovacím nožom. Dohladenie možno 
vykonať pomocou terpentínu. Pokiaľ sa pracuje vonku, nesmie na špáru po 
vyplnení min. 5  hod. pršať. Nepoužívať tam, kde sa voda z hmoty nemôže 
vyparovať. 

  

Teplota pri spracovaní: od +5°C do +40°C  
  

Doba schnutia podľa hrúbky vrstvy: cca 3 - 20 hod. 
pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*: *Pri nižších teplotách lebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. 
  

Výdatnosť*: z jedného balenia cca 12 m špáry 5x5 mm 
 *Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobu nanášania. Pre presnú kalkuláciu 

doporučujeme previesť zkušobný náter. 
  

Riedenie: neriediť 
  

Čistenie nástrojov: ihneď po použití vodou 
 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE 
 

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk. 
 
OSTATNÉ INFORMÁCIE 
  

Veľkosť balenia: 310 ml 
  

Skladovanie: V suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové 
vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu uvedeného 
na obale. 

  

Zaradenie a likvidácia 
odpadov a obalov: 

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk. 
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Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť 
podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne 
správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej 
skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. 
Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania 
našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť. 

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612. 
Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice, 

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz. 
 

 

 


