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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

Kit elastomerowy wzmocniony mikrokulkami do stosowania we-

wnątrz i na zewnątrz. Nadaje się do wypełniania pęknięć i spoin 

na ścianach, tarasach itp., ale także do wypełniania różnych ma-

teriałów, takich jak beton, drewno, smoła, poliuretan. Bardzo 

dobre właściwości wypełniające. Znikoma kurczliwość i brak ten-

dencji do pękania. Może być szlifowany. Zapewnia bardzo dobrą 

przyczepność oraz doskonałą odporność na alkalia i zmiany tem-

peratury.  

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

Ciężar właściwy 1,16 – 1,24 kg/l. 

Zdolność krycia 1-2,5 m²/kg, w zależności od podłoża i wypełnianych 

pęknięć i spoin. 

Rozcieńczanie 
Gotowy do użycia. 

Schnięcie 
3-6 godziny. W zależności od podłoża i wy-

pełnianych pęknięć i spoin. 

Możliwość nakładania kolej-

nych warstw 

Nakładanie kolejnej warstwy po 1-2 

dniach od wyschnięcia w zależności od 

temperatury i wilgotności. 

Klasa LZO 
"Podkłady uszczelniające". Typ WB. Limit 

LZO = 30g/l. Maks. LZO produktu gotowego 

do użycia = 25g/l. LZO: lotne związki orga-

niczne o temperaturze wrzenia < 250°C. 

Odcienie Jasnoszary 

 

       

 

 

Smaltofill Elastic 

Putty 

Kit elastomerowy do pęknięć  

i złączy 

 Zdolność krycia:  1 – 2,5 m²/l 

 Schnięcie: 3 - 6 godziny 

 Rozcieńczanie: - 

 Nakładanie kolejnej warstwy: 

1- 2 godziny 

Opakowanie: 1 kg, 4 kg 

Aplikacja: Szpachelka 

 



  
  

                  
       

VECHRO S.A.     

Siedziba główna: Liosion Ave. ATENY, kod pocztowy: 111 45       Wydana: 31/07/2018 

Telefon: (+30) 210-4816101 

www.vechro.pl                                     Karta danych technicznych Ε-8051   Zmodyfikowana: 17/03/2020     

 

 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 

Oczyścić powierzchnię z kurzu, oleju, farb, wilgoci. Duże pęknięcia 

i złącza powinny zostać zagruntowane SMALTOPLAST UNIVERSAL 

PRIMER lub SMALTODUR primer i wypełnione płatkami szklanymi, 

tkaniną poliestrową, liną poliuretanową itp. 

APLIKACJA 

Nałożyć 1 warstwę SMALTOFILL ELASTIC PUTTY. W przypadku du-

żych pęknięć i spoin może być potrzebna druga warstwa.  

CZYSZCZENIE NARZĘDZI 

Strzepać resztki kitu z narzędzi do puszki, po czym natychmiast je 

umyć ciepłą wodą z mydłem. 

WARUNKI APLIKACJI 

Temperatura 8-30°C i wilgotność względna poniżej 80%. Inne wa-

runki atmosferyczne mogą negatywnie wpływać na jakość farby. 

Nowe elementy betonowe lub murowane muszą zostać osuszone 

przez 3-4 tygodnie przed zagruntowaniem. 

PRZECHOWYWANIE 

Zamknąć szczelnie po użyciu. Przechowywać w chłodnym miejscu. 

Chronić przed słońcem. 

ZNAKOWANIE 

SMALTOFILL ELASTIC PUTTY nie wymaga stosowania symboli zagro-

żenia zgodnie z przepisami WE. 

 BEZPIECZEŃSTWO 

Przeczytać instrukcje znajdujące się z tyłu produktu. Trzymać poza 

zasięgiem dzieci. 

 

 

 

 

 

 

Dane techniczne i instrukcje zawarte w niniejszej ulotce technicznej są oparte na audytach przeprowadzonych przez poufne laboratoria i wynikają 

z wiedzy oraz doświadczenia pracowników naukowych firmy. Jakość produktu jest gwarantowana przez firmę, która spełnia wymagania norm ISO 

9001, 14001 i EMAS. Jako producent nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia powstałe w przypadku, gdy produkt 

nie będzie używany w sposób prawidłowy i zgodnie instrukcjami użytkowania. 

 

 

                        

             

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Przedstawiciel w Polsce 

www.matchembud.com.pl 


