
FlexiCoat  - Beskrivning

- Fäster på alla underlag
- Lätt att applicera
- Tätar små hål
- 1300 % Elastisk

- Tätar omedelbart
- Svart och Mörkgrå
- Kan användas under vatten
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Vattentätande produkt baserad på lösningsmedel och högpolymerer

   
Vattentätningsmedel för tak, terrasser, fönsterbleck, skorstenar,
hängrännor, beslag, etc.

 
Tätar direkt. Upp till 1300% elasticitet. God motståndskraft mot väder och
 mineral-syra (max. 10% mineral syra). Ej beständig mot lösningsmedel eller alkaliska medel.
 Innehåller inte bituminösa produkter, typ tjära. Utmärkt vidhäftning till olika ytor.

      
Satin glans, glans ca. 45  
Ljusgrå, mörkgrå, svart. 
1 – 5 - 20 liter   
(ASTM, D1644a), vikt% 51-54, vol% 42-44  
1,03 – 1,06 g/cm ;  

 
ca. 1000µ våt, motsvarande ca. 430 μ i torrt tillstånd (vid 1 l/m²).  
3-14 dagar med  AC Flexicoat. 
  
30 °C, brandfarliga (efter DIN 53213).  
1 applicering ca. 1 till 1,5 l / m². När AC Roof-�ex används appliceras 2 skikt.

 
max. 450 g/l. 
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Kan appliceras i fuktigt väder. 
Utspädning:  Används outspädda.
 

Använd aldrig AC Flexicoat direkt på frigolit eller ny betong. Var särskilt noggrann med att täta
sprickor, takfönster och takgenomföringar.   

Roller / Pensel  Används outspädd.
 
Airless:  Dysa 18-23, 220 bar. 
 

AC thinner eller lacknafta.
Ta bort damm, smuts, fett, mossa och vissna löv noggrant. Ytor som ska repareras rengörs 
med en hård borste och svamp. Efter rengöring kan AC Flexicoat appliceras direkt på 
bituminöst underlag (typ tjära), hård PVC, polyester, zink, aluminium, glas och kakel. 
Porösa material (betong, sten och trä) måste först vara torra. Porösa ytor impregneras med 
AC Flexicoat som späds med 30% med AC Thinner. I områden som upprepade gånger har 
reparerats, sårbara eller utsatta ytor, måste AC Flexicoat förstärkas med AC Roof-�ex väv. 
Detta görs genom att tillämpa ett lager AC Flexicoat (ca 1 l / m²), placera väv i den våta 
AC Flexicoat och tillämpa ett andra lager AC Flexicoat direkt efter.
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Filmtjocklek:  

   

 

Produktbeskrivning: 

Användningsområde:  

Egenskaper:  

Utseende:  
Färger:  
Emballage: 
Torrhalt: 

Volymvikt:  

Övermålning: 

Brand:  
Åtgång:  

VOC – innehåll:  

Mal-kode:  

Arbetsförhållanden: 

Rengöring av verktyg: 

Speciell information: 

Underlag: 

Transport koder: 
Lagring: 

Ansvar:  

Minst 24 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


