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AKRYDUR ŻEL 1-K 

Bezbarwne spoiwo akrylowe  

do powierzchni pionowych do kamiennych dywanów 

Symbol wyrobu PKWiU 20.30.12.0 

OPIS PRODUKTU 

Akrydur żel 1-K – jest wodorozcieńczalnym spoiwem akrylowym, o charakterze 

tiksotropowym. Ma postać żelu. Po utwardzeniu transparentny. Wysoka odporność na promienie 

UV - nieżółknący. Służy zarówno do wykonania gruntu pod kamienne dywany, jak i stanowi 

spoiwo łączące kamienie. Szybkoschnący, o słabo wyczuwalnym zapachu.  

ZASTOSOWANIE 

Akrydur żel 1-K – do zastosowania na powierzchnie pionowe murków, schodów, cokołów, 

ścian. Możliwość stosowania zarówno na zewnątrz jak i do środka pomieszczeń. Zalecamy 

przykrycie gotowego „kamiennego dywanu” lakierem poliuretanowym – Yumalak Y PU 2-K. 

METODY APLIKACJI 
 

Przygotowanie 

podłoża 

• Pozostałości po farbach, klejach dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą. 

• Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, 

odpylona, bez spękań. 

Przygotowanie 

produktu 

• Produkt jest wysoce tiksotropowy i nie wymaga rozcieńczania. 

• Na zaplanowaną powierzchnię pionową nałożyć cienką warstwę samego 

Akryduru 1-K żel, najlepiej za pomocą metalowego gładzika. 

• Po upływie ok. 30 min (zależne od temperatury, gdy pierwsza warstwa 

osiągnie już pyłosuchość) nałożyć właściwą warstwę spoiwa 

wymieszanego z kamieniem. 

• Po upływie min. doby nałożyć lakier ochronny – Yumalak Y PU 2-K. 

Malowanie 

• Wymieszany kamień z żywicą nanosi się odpowiednimi do tego celu 

szpachlami zębatymi lub raklami szczelinowymi.  

• Położony kamienny dywan wygładza się kielnią do zacierania. 

• Proporcje spoiwa do kamienia należy wyznaczyć doświadczalnie. 

W praktyce zależy ona od gatunku użytego kamienia: jego chłonności, 

ciężaru właściwego, stanu powierzchni. 

• Farba powinna być aplikowana w temperaturach +15°C do +25°C przy 

wilgotności względnej powietrza od 40% do 65%; 

• Temperatura podłoża min. 15°C, max. 40°C; 

• Temperatura powietrza min. 10°C, max. 35°C; 

• Temperatura farby min. 10°C, max. 35°C; 

Mycie narzędzi • Do czyszczenia akcesoriów malarskich należy zastosować wodę; 

Prosimy o weryfikację produktu pod kątem Państwa konkretnych zastosowań. 
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OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA 

6 miesięcy od daty produkcji 

OPAKOWANIA 

1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg 

ZALECENIA BHP i P. POŻ. 

Produkt przechowywać w temperaturze powyżej 5°C, ale nie wyższej niż 25°C. Produkt 

niepalny.  

YUMACOM Zbigniew Kreczko jest gwarantem właściwej jakości produktu, pozostaje jednak bez wpływu na 

sposób i warunki jego stosowania. Informacje zawarte w karcie mają na celu zapewnienie optymalnego 

wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki 

wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w 

znaczny sposób obniżyć jakość produktu. W przypadku połączenia z wyrobami z innych firm producent nie ponosi 

żadnej odpowiedzialności za powstałe wady i szkody. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej 

wierze, wg aktualnego stanu naszej wiedzy i doświadczenia praktycznego. Yumacom zastrzega sobie prawo do 

zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. 

Producent zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju 

technologicznego. 


