
zaawansowana dyspersja 
do gruntów głęboko penetrujących

AP40
®



Odporność na wodę

AP40
brak emulgatorów typu APEO

wysoka wodoodporność

tworzenie powłoki bez dodatku 
rozpuszczalników (MTTF ok. 0oC)

wysoka siła spajania podłoża

niska zawartość wolnych monomerów  

bardzo dobra penetracja  
w głąb podłoży porowatych 

odporność na działanie alkaliów

wysoka przyczepność

Produkt przyjazny dla środowiska:

Parametry fizykochemiczne

Doskonałe parametry techniczne:

OSAKRYL® AP40 jest przeznaczony do stosowania 
jako spoiwo w gruntach głęboko penetrujących 
do podłoży mineralnych (np.  z betonu, cegieł, 
płyt gipsowo-kartonowych, tynków gispowych 
i cementowo-wapiennych) oraz impregnatach 
i bejcach do drewna.

Wodna dyspersja  
drobno cząsteczkowa  
kopolimeru akrylowego

pH 7,0 - 8,0

Zawartość suchej substancji, % 29 ± 1

Lepkość wg Brookfield`a, mPa.s (1/60) 5 - 50

MTTF, °C ok. 0

Tg, °C ok. +20

Średnia wielkość cząstek, nm 40 - 50

Surowiec % wag.

Woda 65,60

Acticide MBS (Thor) 0,20

Agitan 760 (MÜNZING CHEMIE) 0,05

Osakryl®  AP40 34,15

Podczas mieszania przy 200÷300 
obr/min dodać do wody kolejno: 
biocyd “in can”, odpieniacz i dyspersję 
Osakryl® AP40. Homogenizować 
około 10 min.

Osakryl® AP40 po 
odparowaniu wody 
w temperaturze 
powyżej MTTF tworzy 
transparentną, odporną 
na wodę powłokę.  
W odróżnieniu
od produktów
konkurencyjnych po  
24 h zanurzenia  
w wodzie
demineralizowanej
w 23 °C nie występuje 
mlecznienie
powłoki. Preparaty 
gruntujące na bazie 
Osakrylu® AP40 wykazują 
doskonałą odporność na 
wodę i mogą stanowić 
barierę dla powstawania 
wykwitów solnych.   

Odporność na wodę

Receptura startowa  
gruntu głęboko penetrującego

produkt rynkowy 1 OSAKRYL® AP40

produkt rynkowy 2 produkt rynkowy 3

silne mlecznienie brak mlecznienia

mlecznieniemlecznienie

Receptura startowa



Dzięki unikalnej technologii produkcji Osakrylu® AP40 grunty na jego bazie cechuje 
podwyższona siła wiązania w porównaniu z drobno cząsteczkowymi dyspersjami 
konkurencyjnymi, jak również tradycyjnymi dyspersjami styrenowo-akrylowymi 
(o wielkości cząstek ok. 120 nm) stosowanymi do produkcji gruntów uniwersalnych.  

Badanie umożliwia ocenę właściwości 
wiążących gruntów na podłożu 
mineralnym.  
Za pomocą disolwera sporządzona 
jest pasta o składzie 40 % wag. wody 
i 60 % wag. Omyacarb 2VA. Utartą 
pastę wlewa się do szalek o średnicy 
4 cm i wysokości  1,5 cm. Pasta 
jest suszona w 100 °C przez 4 h, 
a następnie kondycjonowana przez 
24h w temperaturze pokojowej. 0,5 ml 
gruntu (o zawartości suchej substancji 
10 %) wkrapla się na powierzchnię 
krążka z szybkością około 1 kropli 
na sekundę. Próbkę suszy się 
w 100 °C przez 2 h. Po wyschnięciu 
próbkę płuka się pod bieżącą wodą. 
Otrzymany w ten sposób rdzeń suszy 
się przez 2 h w 50 °C, a następnie 
waży. Im wyższa masa rdzenia tym 
lepsza siła wiązania gruntu. 

Siła wiązania
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dyspersja (150 nm)  
strenowo-akrylowa

produkt rynkowy 1
(50 nm)

OSAKRYL® AP40
 (45 nm)

Podane informacje są wynikiem badań przeprowadzonych w SYNTHOS S.A. zgodnie z obowiązującymi 
normami i stanem wiedzy. Przy opracowywaniu receptur produktów na bazie Osakrylu® AP40 konieczne jest 
przeprowadzenie badań we własnym zakresie, gdyż przy produkcji i obróbce mogą uwidocznić się liczne 
czynniki, których nie byliśmy w stanie ustalić podczas naszych badań.

Unikalna technologia produkcji
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Badanie przeprowadzone jest w celu 
oceny zdolności penetracji gruntów 
w podłoże mineralne. 1 ml  gruntu 
(o zawartości suchej substancji 10 %) 
jest wprowadzony na powierzchnię 
kredy szkolnej o bokach 1 cm x 1 cm. 
Próbkę suszy się w 100 °C przez 2 h. 
Następnie mierzona jest  głębokość 
penetracji przy użyciu kropli wody 
zdemineralizowanej w celu zaznaczenia 
granicy chłonności wody kredy. 
Głębokość penetracji jest odwrotnie 
proporcjonalna do zawartości suchej 
substancji gruntu i zależy  
od porowatości podłoża.

Głębokość penetracji



Notatki

Nasza współpraca z klientami w zakresie dyspersji 
wodnych zorientowana jest  głównie na tworzenie 
partnerskich i długotrwałych relacji. Udzielamy więc 
wszelkiego  niezbędnego  wsparcia technicznego łącznie  
z opracowywaniem receptur wyrobów z uwzględnieniem 
indywidualnych wymagań konkretnego klienta. 

DZIAŁ HANDLOWY
Tel.: +48 33 847 32 63
 +48 33 847 43 81
 +48 33 847 38 98
 +48 33 847 25 53
e-mail: dispersions.sales@synthosgroup.com 

DORADZTWO TECHNICZNE
Tel.: +48 33 847 34 16
 +48 33 847 25 02
 +48 33 847 26 94
 +48 33 847 42 98  
e-mail: dispersions.technicalservice@synthosgroup.com

Kontakt i informacje



SYNTHOS S.A.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim, POLAND
tel. +48 33 844 18 21...25
fax +48 33 842 42 18
VAT EU PL5490002108
www.synthosgroup.com


