
 
 

 

TECHNISCHE  INFOFICHE 

  

Product naam : 

 

 

MAX PRO 31 Acryl-Flex  

 

 

Productomschrijving : 

 

 

MAX PRO 31 Acryl-Flex  is een professionele plastisch-elastische 

afdichtingskit op basis van acrylaatemulsie. 
 

 

Eigenschappen : 

 

 

 overschilderbaar met de meeste verfsoorten in de bouw 

 voorkomt craqueleren van de verf (scheuren) 

 voorkomt migratie van de verf op het verfoppervlak 

 temperatuursbestendigheid van -20 tot +80°C 

 verwerkingstemperatuur tussen +5°C en +30°C 
 

 

Toepassingen : 

 

 

Aansluitvoegen tussen : 

 muur, plafond, plinten, vensterbanken 

 houten en metalen raamkozijnen, en beton en/of baksteen 

 beton en plafond elementen 

 trappen en wanden 

 aansluitnaden tussen gipsplaten en beton 

 aansluitnaden tussen bouwelementen onderling 

 wand/plafond- en wand/vloeraansluitingen 

 krimpnaden 
 

 

Verpakking : 

 

 

Kokers : 
 

 

310 ml. 

 

Omdozen : 

 

12 kokers per doos 
 

 

Technische informatie : 

 

 

MAX PRO 31 Acryl-Flex  
 

  

Consistentie 

Droge stofgehalte 

Volumekrimp 

Standvermogen 

Dichtheid 

Max toelaatbare vervorming 

Temperatuurbestendigheid 

Aanbrengtemperaturen 

Verwerkingstijd 

Afbindtijd 

Houdbaarheid 

 

Overschilderbaarheid 

Voegbreedte 

 

 

plastisch-elastisch 

ca. 85% 

ca. 15% 

< 3mm (bij +20°C) 

1,6 g/ml 

15% 

-20 tot +80°C 

+5 tot +30°C 

10 min.(23°C en 55% relatieve vochtigheidsgraad) 

3 mm/24u (23°C en 55% relatieve vochtigheidsgraad) 

min. 18 maanden in ongeopende originele verpakking 

droog bewaard tussen +5 en +25°C 

ja  

10 mm 



 
 

 

TECHNISCHE  INFOFICHE 

  

Verwerking : 

 

 

Voorbereiding : 

 Ondergronden dienen steeds schoon, draagkrachtig en droog te 

zijn. 

 Ondergronden ontvetten met de MAX PRO 51 Power-Clean Spray. 

 Goede hechting zonder primer op de meeste bouwmaterialen 

zoals beton, steen, gips, hout, aluminium, vezelplaten, pleisterwerk 

en hard PVC.  

 Voor poreuze ondergronden kan de kit met water worden 

verdund tot een kwastbare primer.  

 

Aanbrengen:  

 acryl aanbrengen met een MAX PRO professioneel  kitpistool voor 

een gemakkelijke verwerking. 

 niet verwerken onder +5°C.  

 houd rekening met de krimp van Acryl.  

 diepe voegen opvullen met rondsnoer.  

 afwerken met spatel, plamuurmes of kwast, bevochtigd met water. 

 

Reinigen:  

 niet-uitgeharde resten Acryl en kunnen worden gereinigd worden 

met MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues of water. 

 

Overschilderbaarheid:  

 Acryl is niettemin na uitharding verf verdraagzaam met 

acryldispersieverven en alkydharslakken.  

 Een hechtproef voor gebruik is aanbevolen. 

 

 

Veiligheidsblad : 

 

 

Beschikbaar voor professionele gebruikers. 

 

 

Garantie : 

 

 

 

D-MAX bvba garandeert dat haar product, binnen de 

houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.  

De aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald 

is in onze algemene verkoopsvoorwaarden. In geen geval is de 

verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. 

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is 

van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is 

de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te 

stellen of het product voor de toepassing geschikt is. 

 

 

 


