
Fişă tehnică  DULUX PRE-PAINT FLEXIBLE FILLER 
    Etanşant acrilic 
 
   
Descriere: Tub ce conţine un etanşant acrilic, de culoare albă, ce realizează o umplere ușoară, fără fisuri, între două 
suprafețe între care poate apărea mișcare. 
 
Proprietăţi:  Permite aplicarea controlată cu un pistol de etanșare ceea ce îl face perfect pentru spațiile liniare. Ideal 
pentru a etanșa golurile în jurul ușilor și ferestrelor, ţevilor, plintelor, etc. Se poate utiliza la interior şi exterior, pe lemn, 
tencuieli minerale, beton și plăci ceramice. Se poate vopsi cu vopsele acrilice, pe bază de apă. 
 
 
Pregătirea suprafeţelor:  Suprafeţele trebuie să fie uscate şi curate (fără pete de ulei, grăsimi, mucegai sau praf). 
 
Mod de aplicare:  Se taie capătul tubului, se înfiletează vârful tăiat oblic (la dimensiunea fisurii) şi se aplică produsul cu 
un pistol de etanșare. Suprafeţele adiacente trebuie protejate cu bandă de mascare care se va înlătura înainte de 
întărirea etanşantului. Se prelucrează cu ajutorul unei spatule rotunde sau ascuţite înmuiată în apă. Trebuie protejat 
împotriva contactului cu apa cel puţin 24 ore după aplicare. Dacă este aplicat la exterior trebuie protejat ulterior prin 
vopsire. Intervalul de temperatură în care se poate aplica produsul: 5-30 ̊C. 
 
Uscare: minim 1 oră, funcţie de grosimea stratului aplicat şi de condiţiile de temperatură şi umiditate. Cavităţile adânci 
ar trebui umplute în straturi de 0,5 cm, permițând fiecărui strat să se usuce. 
 
Înteţinerea uneltelor:  Spălați uneltele în apă caldă imediat după utilizare. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe 
unelte înainte de spălarea acestora. 
 
Depozitare şi păstrare:  
Păstraţi produsul  în ambalajul original, cât mai bine închis. Resigilaţi ambalajul după utilizare.  
Valabilitate: 2 ani de la data fabricaţiei.  
Protejați de îngheț.  
Lotul/data de fabricaţie sunt inscripţionate codificat, pe ambalaj. 

  
Disponibil în :  ambalaj din plastic x 290 ml 

 
Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul utilizării produsului. Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Nu deversaţi restul de produs în 
reţeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor. 
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Această fişă tehnică s-a întocmit pe baza informaţiilor deţinute la acest moment. Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare şi nu 
întrebuinţaţi produsul în alt scop decât cel descris mai sus. Pentru informaţii privind protejarea sănătăţii şi a mediului înconjurător 
consultaţi Fişa cu date de securitate disponibilă la distribuitor. 
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