
Page 1 of 2 
 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GAMINIO TIPAS  
Akrilo hermetikas 
 

GAMINIO SAVYBĖS 
MAKROFLEX FX130 akrilo hermetikas yra vienkomponentis 
sandarinimo produktas, kurio pagrindinė sudedamoji medžiaga 
yra akrilo guma. Tinka plyšių ir sujungimų užpildymui tiek 
pastato viduje, tiek ir išorėje. 
Produktas suderinamas su visais standartiniais dažais, lakais ir 
dažų sistemomis. Po vulkanizacijos produktas yra drėgmei 
atsparus, tačiau negalima naudoti paviršiams, kurie yra nuolat 
veikiami vandens. Akrilinis hermetikas gali būti naudojamas visų 
tipų sandūroms, pasižyminčioms mažu judėjimu. Gerai sukimba 
su betonu, plytomis, medžiu, plastikinėmis lentelėmis ir kitais 
paviršiais. MAKROFLEX FX130 tinkamas visiems porėtiems 
paviršiams. 
 

 Labai platus pritaikymas 
 Elastoplastinis 
 Paviršių galima padengti dažais 
 Atsparumas UV spinduliams 
 Sudėtyje nėra tirpiklių 
 Atsparus drėgmei 

 

NAUDOJIMAS 
 Tarpų tarp mažo judėjimo plytų, betono, medienos ir 

kt. konstrukcijų sandarinimas 
 Sujungimų, plyšių ir perdangų užpildymas 
 Palangių ir durų staktų plyšiams 
 Užpildyti medžio, plastiko, keramikinių elementų 

tarpus ir medinių dėžių bei talpų sujungimų 
užpildymui 

 Išlyginti grublėtus paviršius 
 

NAUDOJIMO NURODYMAI 
Makroflex FX 130 yra paruoštas naudoti produktas ir be jokio 
specialaus pasiruošimo gali būti naudojamas tiesiai iš 
švirkščiamosios tūtos standartiniu pneumatiniu ar rankiniu 
pistoletu. 
Paviršiaus paruošimas 
Neabsorbuojantį paviršių nuvalyti. Jei būtina pašalinti anksčiau 
naudotų hermetikų likučius ir kitus nešvarumus. Siekiant išgauti 
dailius kampus, rekomenduojame kampus padengti tinkama 
juostele, t.y. lygiems paviršiams naudoti lygias juosteles ir 
šiurkštesnes juosteles nelygiems paviršiams. 

 
 
Sandūros matmenys 
Būtina atsižvelgti į hermetiko paslankumą. 
mažiausias plotis 5 mm / didžiausias plotis 20 mm / mažiausias 
gylis 5 mm / rekomenduojama: plotis lygus gyliui 
 
Gruntavimas 
Labai porėtus paviršius rekomenduojama prieš tai apdirbti 
atskiestu MAKROFLEX FX130 (viena dalis MAKROFLEX FX130 ir 
dvi dalys vandens) arba specialiu gruntu. Gruntas prieš 
sandarinimo darbus turi būti visiškai sausas! 
 
Darbas 
Nupjaukite švirkščiamosios tūtos viršūnėlę ir ant jos užsukite 
antgalį. Antgalio viršūnę nupjaukite įstrižai (maždaug 45°), 
atsižvelgdami į jungties plotį. Įdėkite švirkščiamąją tūtą į silikono 
aplikatorių ir įpurkškite hermetiko į sandūrą, užtikrindami, kad 
hermetikas visiškai liestųsi su abiem jungties pusėmis ir nebūtų 
oro sankaupų. Ypatingą dėmesį skirkite pakraščių sukibimui.  
Prieš įpurkšiant hermetiką, sandūrą galima šiek tiek pa-purkšti 
švariu vandeniu. Pašalinkite maskavimo juostelę, kol dar 
nesusidarė hermetiko plėvelė ir sandūrą sulyginkite naudodami 
vandenį. Pašalinkite vandens likučius ir kol susiformuos 
hermetiko plėvelė, paviršių apsaugokite nuo vandens (lietaus). 
 
Įrankių valymas 
Įrankius ir suteptus paviršius galima nuvalyti vandeniu prieš 
produktui sukietėjant. 
 
Pastabos dėl darbo 
Hermetikus galima dažyti tik jei danga atitinka hermetiko 
paslankumą (įprastai, jei sandūros paslankumas yra < 5 %, 
priklausomai nuo dangos) – priešingu atveju dangos pavir-šiuje 
gali atsirasti įtrūkimų. Produktą galima dažyti praėjus 1 val. po 
jo naudojimo. Prieš naudojimą rekomenduojama atlikti dažų 
tinkamumo bandymus. 
Oro sąlygos turi būti tokios, kad prieš ant paviršiaus lyjant, spėtų 
susidaryti tvirta plėvelė. Po produkto naudojimo, mažiausiai 1 
val. paviršių saugokite nuo lietaus. 
 

Apribojimai 
Nerekomenduojama naudoti esant dideliems temperatūros 
svyravimams (dėl judesių hermetiko stingimo metu gali atsirasti 
įtrūkimų). 

 FX 130 nenaudokite stiklui, grindų sandūroms ir 
judančioms išorinių sienų sandūroms sandarinti. 

 FX 130 netinka vandens slėgio veikiamoms 
sandūroms arba nuolat į vandenį įmerktoms 
sandūroms (sistemoms po vandeniu, sanitariniams 
įrenginiams, grindų sandūroms, balkonams ir 
terasoms) sandarinti. 

 FX 130 nenaudokite vonioms ir kriauklėms 
sandarinti. 

 

STABILUMAS 
Produkto kokybė išlieka nepakitusi 12 mėnesių nuo pagaminimo 
datos jei laikoma vėsioje (nuo +5°C iki +25°C), sausoje vietoje, 
uždaroje talpoje. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. 
 

SPALVOS 
Balta 
 

PAKUOTĖ  
280 ml flakonas 
 
 
 

Techninių duomenų lapas 
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STANDARTAI 

EN 15651-1 (CE 
žymėjimas) 

F -INT tipo produktas: fasado 
sandarintojas, kurį galima 
naudoti patalpose  

 
 

TECHNINIAI DUOMENYS 

PRIEŠ VULKANIZACIJĄ 

Sistema Akrilinė guma 

Tankis (ISO 1183) 1,64 – 1,7  g/cm3  

Naudojimo temperatūra  +5 °C ... +40 °C 

Paviršiaus susiformavimo laikas (23 °C, 
50 % RH) 

 Max. 50 min 

Vulkanizacijos greitis (23 °C, 50 % RH)  1 mm/24 val 

  

PO VULKANIZACIJOS  

Atsparus temperatūroje  -20 °C ... +80 °C  

Kietumas (Shore A, ISO 868)   20 

100 % pailgėjimo modulis (ISO 8339-A)  0,1 N/mm2 

Pailgėjimas iki trūkimo (ISO 8339-A)  150 % 

 
 

NUMATOMOS SĄNAUDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SVEIKATA IR SAUGA 
Prieš naudodami produktą, perskaitykite atitinkamą medžiagos 
saugos duomenų lapą. Jis pateikiamas paprašius. Dirbdami su 
hermetiku vilkėkite paprastus apsauginius drabužius. 
Vulkanizacijos metu garuoja tirpiklis. Nekvėpuokite šiais garais 
ilgą laiką ir venkite didelės jų koncentracijos. Taip pat 
pasirūpinkite gera ventiliacija darbo vietoje. Darbas su 
sukietėjusia silikono guma pavojaus sveikatai nekelia. 
 
Šiame techninių duomenų lape pateikiama informacija ir 
rekomendacijos dėl produkto paskirties ir naudojimo yra 
pagrįstos mūsų žiniomis ir patirtimi, turėta šio techninių 
duomenų lapo išleidimo metu. Produktas gali būti naudojamas 
įvairiose srityse, įvairiais būdais ir skirtingomis aplinkos 
sąlygomis, kurių mes kontroliuoti negalime. Bendrovė „Henkel“ 
neatsako už savo produkto tinkamumą jūsų gamybos 
procesams ir sąlygoms, naudojimo paskirčiai ir už gautus 
rezultatus. Prieš naudojant rekomenduojame patiems atlikti 
bandymus, kad įsitikintumėte, jog produktas yra tinkamas. 
Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su 
informacija, pateikta techninių duomenų lape, ar su bet 
kokiomis kitomis raštu ar žodžiu suteiktomis rekomendacijomis 
dėl šio produkto, išskyrus atvejus, kai yra aiškiai susitarta kitaip, 
ir atvejus, susijusius su mirtimi ar kūno sužalojimu dėl mūsų 
aplaidumo, taip pat išskyrus atsakomybę už gaminius, 
numatomą teisės aktais. 
 

Henkel Balti OÜ 
Sõbra 56B 
51013 Tartu, Estonia 
Tel. (+372) 7305 800 
www.makroflex.lt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Linijiniai metrai 280 ml flakonui 

 Sujungimo vietos plotis (mm) 
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http://www.makroflex.lt/

