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PŘÍSADA PRO ZLEPŠENÍ ZPRACOVATE-
LNOSTI MEBRÁN MATACRYL® 

ŘEDIDLO PRO STROJNÍ NANÁŠENÍ 
VÝROBKU MATACRYL® MACHINE 

ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA STARÉ NEBO 
KONTAMINOVANÉ VRSTVY VÝROBKŮ 
MATACRYL® 
 

 

INFORMACE O VÝROBKU 
 

Popis 
Matacryl® Adcol  je čirá bezbarvá tekutina na bázi methyl 

methakrylátu (MMA). 

 

Použití 
Matacryl® Adcol se používá k čištění starých nebo znečiš-

těných vrstev výrobků Matacryl® před nanesením další 

vrstvy výrobku Matacryl®, a tudíž funguje jako činidlo 

podporující přilnavost. Pokud se používá jako ředidlo na 

pryskyřice membrán Matacryl®, přidávané množství je 

normálně do 5 %. Matacryl® Adcol zlepší zpracovatelnost 

a tekutost. 

 

Balení  
20 kg kovové kbelíky 

 

 

TECHNICKÉ INFORMACE 
 

Technické charakteristiky (tekuté skupenství) 
Hustota při  20°C 0,94 g/cm³ ISO 2811 

Viskozita při  20°c < 1 mPa * s DIN 53018 

Bod vzplanutí + 11,5°C ISO 1516 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 
 

Čistící prostředek: U malých skvrn nanášejte prostředek 

Matacryl® Adcol pomocí měkkého hadříku. Kapalina nesmí 

zůstat na povrchu příliš dlouho. K čištění větších ploch je 

možno použít váleček navlhčený v prostředku Matacryl® Ad-

col. Odstraňte zbylou tekutinu a nechejte povrch několik mi-

nut oschnout před nanesením další vrstvy.  

 

Ředidlo: přidejte až 5% prostředku ve stejném množství do 

pryskyřicové složky A i složky B výrobku  Matacryl® Machi-

ne. Před použitím dobře promíchejte. 

 

Trvanlivost 
6 měsíců při skladování na chladném a suchém místě 

v uzavřeném původním balení. Optimální teplota skladování 

je 15 - 20°C. 

 

 

OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST 
PRÁCE 
 

Při manipulaci používejte vhodný ochranný oděv, rukavi-

ce a ochranné brýle.  

V případě vniknutí výrobku do očí, vymývejte delší dobu 

oči vodou a vyhledejte lékaře. V případě styku výrobku s 

pokožkou, omyjte zasažené místo okamžitě vodou a mý-

dlem.  

Výrobek Matacryl® Adcol je vysoce hořlavý. Skladujte 

mimo dosah zdrojů tepla a otevřeného ohně - nebezpečí 

vznícení, nekuřte. Míchací zařízení jakož i další elektrické 

nářadí použití při práci s výrobkem musí být určeno do 

výbušného prostředí. Další informace – viz náš datový list 

materiálu. 

 

TECHNICKÉ SLUŽBY 
 

Kontaktujte TECONS spol. s r.o., www.tecons.cz 

 

ZÁRUKA 
 

RPM/Belgium N.V. a Alteco Technik GmbH poskytují 

záruku na to, že veškeré výrobky budou prosty vad  a 

vymění materiály prokazatelně vadné, avšak neposkytují 

záruku na vzhled barvy. 
Informace a doporučení zde uvedená pokládají 
RPM/Belgium N.V. a Alteco Technik GmbH za přesné a 
spolehlivé. 


