TOP DECOR ACRYL
Ετοιµόχρηστο, παστώδες, οργανικό τελικό επίχρισµα

Ιδιότητες
Το TOP DECOR ACRYL είναι ένα ετοιµόχρηστο παστώδες επίχρισµα µε βάση

οργανικές ακρυλικές ρητίνες και αδρανή ειδικά διαβαθµισµένων κοκκοµετριών,
που διαµορφώνουν αντίστοιχες ανάγλυφες, διακοσµητικές επιφάνειες, ανάλογα
µε την τεχνοτροπία εφαρµογής.
• Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε κάθε οικοδοµικό υλικό
• ∆ηµιουργεί µια εύκαµπτη µεµβράνη που γεφυρώνει άνετα τις τριχοειδείς ρηγµατώσεις
του υποστρώµατος και αντέχει στις θερµικές καταπονήσεις παρά το µικρό της πάχος
• ∆εν απορροφά το νερό και έτσι παρουσιάζει µεγάλη ανθεκτικότητα σε συνθήκες παγετού
• Έχει πολύ καλή υδρατµοπερατότητα και έτσι επιτρέπει την αναπνοή των κατασκευών

Εφαρµογές

Το TOP DECOR ACRYL είναι κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση.
Εφαρµόζεται εύκολα πάνω σε όλα τα οικοδοµικά υλικά, όπως σκυρόδεµα, ασβεστοτσιµεντοκονίαµα, τσιµεντοσανίδες, γυψοσανίδες. Αποτελεί το ιδανικό διακοσµητικό τελικό
επίχρισµα σε σύνθετα συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης (ΣΕΘ/ETICS).

Τρόπος χρήσης

Το TOP DECOR ACRYL εφαρµόζεται πάνω σε καθαρό και στεγνό υπόστρωµα.
Η εφαρµογή σε σύνθετη εξωτερική θερµοµόνωση πρέπει να γίνει τουλάχιστον
µία εβδοµάδα µετά την τοποθέτηση του ανόργανου οπλισµένου βασικού επιχρίσµατος
FIXOTHERM ή FIXOTHERM SUPER. Εάν το υπόστρωµα είναι σκυρόδεµα ή κλασικό
ασβεστο-τσιµεντοκονίαµα πρέπει να περάσει τουλάχιστον ένας µήνας µέχρι την εφαρµογή.
Προηγείται αστάρωµα µε το ειδικό ακρυλικό αστάρι TOP DECOR PRIMER, που πρέπει
να στεγνώσει απόλυτα. Σε λείες, µη απορροφητικές επιφάνειες συνιστάται το αστάρωµα
µε το SAND PRIMER, ακρυλικό αστάρι µε χαλαζιακή άµµο. Πριν τη χρήση ανακατεύεται
καλά το υλικό µε ηλεκτρικό αναδευτήρα. Ακολουθεί η διάστρωση του επιχρίσµατος
στο πάχος του µέγιστου κόκκου µε ανοξείδωτη σπάτουλα υπό γωνία ως προς τον κάθετο
τοίχο και στη συνέχεια γίνεται πατητά η επεξεργασία-φινίρισµα της επιφάνειας µε λεία
πλαστική σπάτουλα-τριβίδι. Ο χρόνος επεξεργασίας ανάλογα µε τη θερµοκρασία
και υγρασία κυµαίνεται µεταξύ 10 και 20 λεπτών.

Τύποι - Κατανάλωση

Με το TOP DECOR ACRYL µπορούν να διαµορφωθούν δύο τύποι-τεχνοτροπίες
τελικής επιφάνειας.
• Τύπος GRAIN, µε σπυρωτή επιφάνεια, που διαµορφώνεται µε κυκλική επεξεργασία
σε πάχος 1,0 - 1,5 και 2,0 mm.
• Τύπος STRIPE, µε γραµµωτή επιφάνεια, που διαµορφώνεται µε ευθύγραµµη κυρίως
επεξεργασία µε µέγιστο πάχος 3,0 mm.

Τύπος
Μέγιστος κόκκος
Πάχος στρώσης
Κατανάλωση

GRAIN
mm
kg/m2

1,0
2,0

1,5
2,5

STRIPE
2,0
3,0

Πληροφορίες
Θερµοκρασία εφαρµογής
+50 C έως +350C
Θερµοκρασία αποθήκευσης +50 C έως +400 C
Χρόνος στεγνώµατος
24 έως 48 ώρες ανάλογα µε τη θερµοκρασία και υγρασία
Καθαρισµός εργαλείων
Αµέσως µετά τη χρήση µε νερό και απορρυπαντικό διάλυµα

3,0
3,4

VIMATEC-Ν. ΒΙΔΑΛΗΣ ΑΕ
Διαβατά, Δήμος Δέλτα
57008 Ιωνία Θεσσαλονίκης
12
EN 15824
TOP DECOR ACRYL
Επίχρισμα οργανικής βάσης
για εξωτερική και εσωτερική χρήση
Υδρατμοπερατότητα:
V2 μέση
Υδαταπορρόφηση :
W2 μέση
Πρόσφυση :
≥ 0,3 MPa
Ανθεκτικότητα
Υδατοπερατότητα σύμφωνα με
(σε ψύξη-απόψυξη):
EN1060-3 ≤0,5 kg/(m2· h0,5)
Θερμική αγωγιμότητατα λ dry :
0,65 W/mK
Αντίδραση στη φωτιά:
Ευρωκλάση C: Περιορισμένη
συμβολή σε φωτιά - για εφαρμογή με κατανάλωση <3,5 kg/m²

