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Caracteristici: 

 
AKEMI

®
 Polysoft este un produs păstos, cu 2 componente, pe bază de răşini 

poliesterice nesaturate, cu material de umplutură minerală dizolvate în stirol. Pro-
dusul are următoarele proprietăţi: 
 

 prelucrabilitate foarte bună datorită consistenţei sale moi, cremoase şi în ca-
zul suprafeţelor verticale 

 întărire rapidă (circa 30 minute) 

 poate fi prelucrat uşor (şlefuire, găurire, frezare) 

 poate fi lustruit uşor 

 aderenţă foarte bună la piatra naturală chiar şi la temperaturi înalte (70-80°C, 
în caz de solicitări reduse şi 100-110°C) 

 rezistent la apă, benzină şi uleiuri minerale  
 

Domeniu de 
utilizare: 

AKEMI
®
 Polysoft se utilizează în special în unităţile de prelucrare a pietrei la chi-

tuirea şi lipirea tipurilor de piatră naturală şi artificială. Datorită consistenţei sale 
cremoase şi moi se pot chitui cu uşurinţă şi suprafeţe orizontale mai mari, dar şi 
suprafeţe verticale. 
 

Instrucţiuni de 
folosire: 

1. Suprafeţele trebuie să fie curate, complet uscate şi înăsprite. 
2. Produsul poate fi colorat prin adăugarea de paste de colorare poliesterice 

AKEMI
®
 până la 5% sau diluat în orice raport cu Polyliquid transparent. 

3. La o cantitate de 100 g de material de şpăcluit se adaugă 1-4 g de pastă albă 
de întărire (1 g corespunde la circa 4-5 cm de produs din tub). 

4. Se amestecă bine cele două componente; amestecul poate fi prelucrat circa 
3-10 minute (20°C). 

5. După încă 20-30 minute, piesele tratate pot fi prelucrate mai departe (de ex. 
şlefuite, lustruite, frezate) respectiv transportate. 

6. Căldura accelerează iar frigul încetineşte întărirea. 
7. Instrumentele de lucru pot fi curăţate cu  AKEMI

®
 Nitro-Dilution. 

 
Indicaţii specia-
le: 

 Pentru protecţia mâinilor se va utiliza AKEMI
®
 Liquid Glove. 

 Cantităţile de întăritor peste 4% micşorează aderenţa şi pot influenţa negativ 
uscarea superficială. 

 Cantităţile de întăritor sub 1% şi temperaturile joase (sub 5°C) încetinesc 
considerabil întărirea. 

 Pe baza contracţiei condiţionate de reacţie (circa 2-3%) şi a modificării de 
temperatură sesizabile în timpul întăririi, grosimea straturilor aplicate trebuie 
să fie cât mai mică (< 2 mm). 

 În cazul chituirii găurilor mai mari sau al modelării colţurilor şi muchiilor, se vor 
utiliza cantităţi de întăritor mici pe cât posibil.   

 Lipiturile supuse intens umezelii respectiv îngheţului sunt rezistente numai 
condiţionat. 

 Aderenţa şi stabilitatea sunt doar moderate în cazul materialelor alcaline 
proaspete de construcţii (de ex. beton, piatră artificială de beton). 

 Materialul de şpăcluit întărit are tendinţa de decolorare. 

 Materialul de şpăcluit întărit nu mai poate fi îndepărtat prin utilizarea solvenţi-
lor, ci numai mecanic sau prin tratare la temperaturi ridicate (> 200°C). 

 În cazul prelucrării corecte, materialul de şpăcluit întărit complet nu este dău-
nător sănătăţii. 
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Indicaţii privind  
securitatea: 
 

vezi foaia cu datele de securitate CE 
 

Date tehnice: Culoare:   alb, negru, galben pai deschis, galben pai închis 
 
Densitate: 1,70 - 1,75 g/cm

3
 

 
Timp de prelucrare: 
 

a.) la 20°C 
întăritor 1% 8 - 10 min 
întăritor 2% 5 -   6 min 
întăritor 3% 4 -   5 min 
întăritor 4% 3 -   4 min 
 

b.) cu 2% întăritor 
la 10°C: 10 - 12 min 
la 20°C:   5 -   6 min 
la 30°C:   2 -   3 min 

 
Depozitare: circa 1 an în ambalajul original bine închis, în loc răcoros şi ferit de 
îngheţ 
 

Atenţie! Datele de mai sus au fost furnizate pe baza nivelului de dezvoltare şi a tehnicii 
folosite în prezent de firma noastră. Deoarece utilizarea şi prelucrarea produsului 
se află în afara posibilităţilor noastre de verificare, nu rezultă din această fişă teh-
nică niciun fel de răspundere a producătorului. 
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