
Elastodeck - Beskrivning

- UV-beständig
- Ljusäkta
- RAL och NCS färger
- Svart och Grå
- Kan beställas i alla kulörer

 

- Tätning av platta tak
- Vattentätning av balkonger
- Produkt för professionella
- Fri från lösningsmedel
- Flexibel och spricköverbryggande
- Ekonomisk lösning
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- Tekniskt Datablad
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Vattenbaserade 1 komponents, vattentätnings produkt baserad på styren akryldispersion.

   
  Vattentätning av tak och balkonger.
 
  Elastodeck formulär efter torkning en elastisk, vattentät yta.

     
Satin  
Gray (standard), och andra färger på begäran. 
5 – 25 kg   
Vikt% ca. 65, vol % ca. 55 %  
ca.  1,23 g/cm³  

 
3-24 timmar allt efter temperatur och luftfuktighet.  
Inte brännbart 
På tak:  1,5 - 3 kg/m² beroende på underlag. Använd Ac Roof-Flex väv som måste täckas helt.

                                                    På balkonger:  1,5 – 2 kg/m² beroende på underlag. Använd Ac Roof-�ex väv som måste täckas 

 
max. 7 g/l  

 00-1  
 
    
System:  Till Tak: På absorberande obehandlade ytor applicera ett skikt AC uniPrimer som grundfärg.

Applicera 2 skikt Elastodeck som täckfärg.
På bituminösa ytor, som typ tjära,  äldre än 1 år applicera 2 skikt Elastodeck direkt.
På platta tak, förstärks produkten med AC Roof-Flex väv.
Applicering av topplack är inte nödvändigt.
För Balkonger: På sugande underlag applicera ett skikt AC uniPrimer som grundfärg.
På släta ytor appliceras ett lager Elastodeck, förtunnad med 25% vatten, som vidhäftning primer.
Som mellanskikt appliceras 2 lager Elastodeck förstärkt med AC Roof-Flex väv.
Applicera 1 lager AC Mono Floor Aqua som täckfärg.

 

  

  
Undvik regn 3-6 timmar efter applicering. Temperatur > 5 ° C, RH max. 80%.

   
Pensel, roller eller airless (Dysa: 018-023)   
Vatten

 
Blanda väl före användning. Vid användning av beskrivna systemet kan elastodeck användas 
på alla underlag. Applicera inte på mjuk PVC och bituminösa yta,
som är under 1 år.       
Underlaget måste vara rent, torrt och fritt från damm / smuts. 
Möjlig mossa bör avlägsnas med Antikim. Sprickor fyllda med lämpligt tätning typ Acrykit.

    
 
  

ADR-klassi�cering: inte / UN-kode: inga 

 

  

Bruksanvisning

Övriga upplysningar

Produktbeskrivning: 

Användningsområde:  

Egenskaper:  

Utseende:   
Färger:   
Emballage:   
Torrhalt:  
Volymvikt:  
 
Torktider: 

   Brand:  

 Åtgång:  

 
VOC – innehåll:  
 Mal-kode:  

Arbetsförhållanden: 

Appliceringsmetoder: 
Rengöring av verktyg: 

Speciell information: 

Underlag: 

Transport koder: 
Lagring: 

Ansvar:  

Minst 12 månader, under förutsättning att produkten förvaras i väl tillsluten 
originalförpackning på en sval, torr och frostfri plats .
De tekniska data vi uppger, precis som våra anvisningar och rekommendationer är samtliga 
baserade på ett �ertal studier och vår erfarenhet. 
De avser att hjälpa konsumenten att hitta den lämpligaste sättet att arbeta och uppnå bästa 
möjliga resultat. Eftersom konsumenterna är utanför vår kontroll, kan vi inte ta något ansvar 
för de resultat som detta härstammar från dess användning. All teknisk information kan 
ändras utan förvarning men kommer alltid vara förenliga med de senast reviderad datablad 
kan erhållas på följande telefonnummer

Tekniske data August 2006
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