
Wskazówki dotycz¹ce wykonania bezpiecznej fugi (SF) w celu uzyskania kana³u o podwy¿szonej szczelno�ci.

Polimerbeton firmy ACO jest materia³em wykonanym z kwarcowych wype³niaczy
i ¿ywic reaktywnych jako spoiwa. Charakteryzuje siê wysok¹ wytrzyma³o�ci¹ i nie
wymaga stosowania dodatkowych pow³ok chemoodpornych. Opracowana przez
ACO bezpieczna fuga (SF) umo¿liwia uzyskanie ca³kowicie szczelnego kana³u.

Po prawid³owym wbudowaniu korytek nale¿y wype³niæ bezpieczn¹ fugê elasty-
czn¹ mas¹ uszczelniaj¹c¹ ACO. Dla ka¿dego przypadku mo¿na okre�liæ
odporno�æ polimerbetonu i masy uszczelniaj¹cej na podstawie aktualnej tabeli
odporno�ci chemicznej opracowanej przez ACO. System ACO oparty na 
zastosowaniu wytrawiacza i masy uszczelniaj¹cej spe³nia wymagania 
niemieckich wytycznych KIWA-BRL-K 781/01.

Zastosowanie bezpiecznej fugi (SF) ACO rozwi¹zuje zasadnicze problemy 
zwiazane z odwodnieniem powierzchniowym w my�l § 19 WHG 
(ustawa o gospodarce wodnej).

Dotyczy to:

- odprowadzania �cieków zanieczyszczonych chemicznie
- odprowadzenia, wy³apywania i zatrzymania wody ga�niczej
- zabezpieczenia stanowisk roboczych, powierzcni produkcyjnych 

i magazynowych, placów prze³adunkowych, stanowisk 
do przelewania i nape³niania, stacji benzynowych

- odwodnienia obszarów przemys³owych i rozwi¹zania zwi¹zanych 
z tym problemów

Przy stosowaniu masy uszczelniaj¹cej ACO i wytrawiacza nale¿y przestrzegaæ
wskazówek znajduj¹cych siê na odwrotnej stronie opakowania!

Szeroko�æ 1 opak. masy 1 puszka
korytka [mm] uszczelniaj¹cej wytrawiacza

450 ml na: 0,5 l na:
100 ok. 10 po³¹czeñ ok. 60 po³¹czeñ

150 ok. 7 po³¹czeñ ok. 60 po³aczeñ
200 ok. 5 po³¹czeñ ok. 60 po³aczeñ
300 ok. 3 po³¹czenia ok. 60 po³aczeñ



Czas na zu¿ycie wymieszanej masy
1 godz. przy temp. 20°C

Czas twardnienia
24 godz. przy temp. 20°C

Bezwzglêdnie przestrzegaæ wskazówek dotycz¹cych bezpiecznej fugi (SF):

1. Do wykonania bezpiecznej fugi
(SF) nale¿y stosowaæ 3-czê�-
ciowy zestaw roboczy sk³adaj¹cy
siê z pistoletu przemys³owego,
stojaka i mieszad³a.

2. Wa¿ne ! Przed wbudowaniem
nale¿y oczy�ciæ polimerbetonowe
pod³o¿e fugi z kurzu, brudu, oleju
i innych zanieczyszczeñ.

3. Przed zagruntowaniem jeszcze raz
oczy�ciæ pod³o¿e fugi, a nastêpnie
nanie�æ za pomoc¹ pêdzla lub
szmatki cienk¹ warstwê wytra-
wiacza ACO - Primer System A.

5. Z trzpienia pistoletu (t³ok wciska-
j¹cy masê uszczelniaj¹c¹ z tuby)
nale¿y zdj¹æ plastikowy kr¹¿ek.

8. Powierzchniê fugi wyg³adziæ przy
pomocy fugówki lub szpachelki
zanurzanej w rozworze myd³a.

6. W³o¿yæ tubê do pistoletu.

7. Wype³nic fugi (SF) mas¹ ACO.

4. Tubê zawieraj¹c¹ 2-sk³adnikow¹
masê uszczelniaj¹c¹ 
ACO-System A umie�ciæ w sto-
jaku. Zdj¹æ wieczko. Utwardzacz
znajdujê siê w foliowym woreczku
umieszczonym w górnej czê�ci
tuby. Opró¿niæ woreczek i oba
sk³adniki dok³adnie mieszaæ przez
co najmniej 3 minuty, przy pomo-
cy wolnoobrotowej wiertarki 
z za³o¿onym mieszad³em 
(max. 400 obr./min.), a¿ do
uzyskania jednorodnej barwy 
bez smug.

Uwaga !

- Nie wykonywaæ prac z u¿yciem
masy uszczelniaj¹cej przy tempe-
raturze poni¿ej +5°C i powy¿ej
50°C

- Pistolet czy�ciæ zeskrobuj¹c 
resztki masy po jej stwardnieniu

- Unikaæ mo¿liwo�ci zetkniêcia siê
utwardzacza z oczami i skór¹

- W przypadku kontaktu natychmiast
sp³ukaæ du¿¹ ilo�ci¹ wody i myd³a

Przestrzegaæ wskazówek
umieszczonych na opakowaniu !


