
 

 

 

 

 

 

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia 
Calea Darzei 86A, Darza, Comuna Crevedia 

JUD DAMBOVITA 

Tel/Fax 021 3515804 ; office@soudal.ro 

 

Producator : SOUDAL NV   Everdongenlaan 18-20   2300 Turnhout Belgium   www.soudal.com 

SOUDAL 

 
CHIT ACRILIC FIN 

Date tehnice : 

Baza Dispersii acrilice 

Consistenta Pasta  

Sistem de uscare Polimerizare fizica 

Formare pelicula Cca 5 minute (20ºC/65% umiditate) 

Densitate 0,55 g/cm³ 

Rezistenta termica dupa uscare -20ºC....+80ºC   

Contractii Fara 

Consum Cca 1 l/m² 

 
Caracteristici : 
Chit acrilic fin , rapid cu excelenta aderență pe toate substraturile poroase. Ideal pentru  
umplerea golurilor și fisurilor în pereți interiori și plafoane. Nu se contractă și nu crapă. 
Poate fi vopsit după 15 minute. 
 
Aplicatii : 
- Umplerea și nivelarea defectelor, lacunelor și fisurilor în pereți și tavane inclusiv din gips 
carton ;  
- Mascarea suruburilor si altor elemente de fixare mecanice,  
- Indicat pentru sisteme gips-carton ; etc. 
 
Culoare : Alb 
 
Ambalaj : Cutie 0,9 L, 2,5 Kg. 
 
Termen de garantie si depozitare : 

- 12 luni in ambalajul original ferit de inghet 
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5ºC....+25ºC 

 
Norme si certificate : Produs de Soudal NV Belgia in sistemul de control al calitatii 
ISO9001. 
 
Mod de utilizare: 
- Suprafetele de aplicare trebuie să fie curate, fara urme de praf sau grăsimi ;  
- Suprafetele foarte absorbante trebuie umezite cu apă înainte de umplere  
sau grunduite cu același produs diluat cu apă in proportie de 1:2 
- După aplicarea suprafetele trebuie finisate cu spaclu, înainte de formarea peliculei ;  
- Dacă este necesar, chitul poate fi șlefuit după uscare,  
- Daca este necesara aplicarea in doua straturi este necesar ca primul strat sa se usuce 
inaintea aplicarii unui strat nou (aproximativ o oră în condiții optime),  
- Curatati uneltele cu apa imediat după utilizare. 
Masuri de protectie : 
- aplicati masurile uzuale de igiena 
- evitați contactul cu pielea, În caz de contact cu pielea,a se spala imediat cu apă. 

 


