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Technický list 
 

 
Výrobek 
 
Simson Acryl je jednosložkový disperzní tmel, který je možné 
přetírat (barvou). Acyl je elasticko-plastický tmel. 
 
Použití 
 
V interiérech, jako např.: 

• Styky mezi sádrokartonem a betonem 
• Spoje na schodištích a zábradlích 
• Styky mezi stěnou a stropem a stěnou a 

podlahou 
• Dveřní a okenní rámy 
• Praskliny 

 
Charakteristika 
 

• Výborná snášenlivost s barvou 
• Snadno zpracovatelný 
• Velmi dobré adhezní vlastnosti – má výtečnou 

přilnavost bez základního nátěru na většinu hladkých 
a porézních stavebních materiálů, jako je beton, 
kámen, sádra, dřevo, sklo, hliník, vlákninové pláty 
omítky a tvrdé PVC. 

 
 Příprava: Použijte Simson Primer M na kovové 

materiály a na porézní materiály, jako je 
omítka, beton, dřevo či sádra použijte Simson 
Primer MSP-průhledný. Tu stranu zrcadla, se 
kterou budeme pracovat, je třeba nejdříve 
odmastit pomocí Simson Liquid 1. 

Způsob 
použití: 
  
Materiály: Materiály by měly být suché, čisté, zbaveny 

prachu a mastnoty. 
Aplikace: Naneste Simson Acyl pomocí vzduchové či 

ruční pistole. Povrch upravte pomocí 
navlhčeného nástroje. Mějte na vědomí 
smrštění Acrylu při výplni spoje. Do 
hlubokých spojů použijte také vyplňovací 
pěnu. 

Čištění: Nevyužitý vytlačený Acryl může být odstraněn 
pomocí navlhčené tkaniny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technické údaje 
 

Konzistence: jemná homogenní pasta 
Počet složek: 1 
Typ: Elasticko-plastický 
Měrná hmotnost: 1,6 g/ml 
Obsah suchých složek: cca 85 % 
Objemové smrštění: < 15 % 
Stékavost (25mm): < 3 mm (při 20°C) 
Praktická tažnost: max 15 % 
Teplotní odolnost: -20°C až +80°C 
Aplikační teplota: +5°C až +30°C 
Barva: bílá, (šedá, hnědá, černá) 
Balení: kartuše 310 ml 

 
Skladování 
 
Může být skladován po dobu 12 měsíců v neotevřeném obalu 
na suchém, dobře větraném místě v teplotním rozmezí +5 až 
+30°C. 
 
Bezpečnostní opatření 
 
Při zasažení očí ihned vymýt velkým množstvím vody. 
Vyhnout se dlouhodobému kontaktu s kůží. 
Skladovat mimo dosah dětí.  

Acryl 


