
 
T E C H N I C K Ý  L I S T  N o. 446 

Rissfüller 

 

 

Typ materiálu   voděodolný, elastický za studena, výplňový materiál 

Účel aplikace k vyplňování spár, trhlin a otvorů i k uzavírání spár u přírodního kamene. 

Obzvláště vhodné k opravě prasklého dřeva. 

Hustota cca. 1,70 

Pojivový základ studený elastický polymer 

Vlastnosti velmi dobrá přilnavost, dobře vyplňující, bez praskání i při silném nanášení. 

einzA Rissfüller je odolný vůči nárazům a poškrábání a lze je překrývat 

běžnými barvami. Materiál je připraven k použití. 

Spotřeba v závislosti na aplikovaném množství a rozsahu trhliny/ spáry 

Příprava povrchů je-li to nutné, trhliny a spáry upravte rozbrušovacím kotoučem, odstraňte 

uvolněné úlomky a prach a základní savé nebo brusné povrchy napenetrujte 

vodou ředitelným einzA Aqua-Tiefgrund nebo einzA Elastic-Grund, ředitelný 

nitroředidlem.  

Vyplňování trhlin aplikujte výplňový materiál cca. 10 mm pod úhlem spáry. 

 Výplňový materiál by měl být přibližně o cca. 25 % větší než část spoje, aby 

byl zajištěn tlak na jeho hranu. 

 Vyplňte trhlinu/ spáru pomocí einzA Rissfüller. Nechejte alespoň 1 den 

zaschnout. 

P.T.O.! 
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Teplota zpracování  teplota vzduchu a podkladu nesmí být nižší než + 8˚C. 

Čištění nástrojů ihned po použití očistěte nářadí vodou. 

Uskladnění skladujte na chladném místě, chráněném před mrazem v uzavřeném 

originální nádobě 

Likvidace k recyklaci použijte pouze zcela prázdné nádoby 

Velikost balení 500 g – 5 kg 

Obsah VOC týkající se přílohy II směrnice VOC 2004/42/EG 

 Mezní hodnoty VOC dle přílohy II A (podkategorie g) 

 Wb: max. 140 g/l reg. úroveň II (2007) a max. 30 g/l reg. level II (2010) 

 Obsah VOC ve směsi einzA Rissfüller: < 30 g/l 

Bezpečnostní rady a značení 

Na výrobek se vztahuje nařízení o nebezpečných látkách. 

Všechny potřebné informace jsou zahrnuty v Bezpečnostním listu podle nařízení CLP (GHS) odpovídajícího 

nařízení (EG) č. 1272/2008. Všechny potřebné informace jsou k dispozici na adrese www.einzA.com nebo na 

vyžádání na emailové adrese sdb@einzA.com. 

Je třeba vzít v úvahu pokyny na štítcích kontejneru! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Předchozí informace byly sestaveny dle dosavadních znalostí této testovací technologie a měly by sloužit jako pokyny. 
Vzhledem k velkému množství použití a pracovních metod je nezávazný, nezakládá žádný smluvní právní vztah a nezbavuje 
spotřebitele jeho vlastní odpovědnosti za kontrolu našich výrobků. Jinak platí naše dodací a platební podmínky. 

Vydání 08/2016; s tímto jsou všechny předchozí verze tohoto technického listu neplatné. 
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