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UniPrim

Wall-Flex

Wall-Flex Plus

Wall-Flex quartz

HydroStop F

ProduktGuide

Primer til porøse, sugende, kalkede overflader m.m.
Malkode 00-1

Maling til alle facadetyper, diffusionsåben, karbonatiseringsbremsende, fleksibel m.m.
Malkode 00-1

Vejledende produktguide med topcoats

Vandafvisende produkt til porøse / sugende underlag - Beton, Mursten, Cement m.m.
Malkode 2-1

Maling til alle facadetyper, diffusionsåben, karbonatiseringsbremsende, fleksibel m.m.
Malkode 00-1

HydroStop
Vandafvisende produkt til porøse / sugende underlag - Beton, Mursten, Cement m.m.

Malkode 00-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Maling til beton, diffusionsåben, karbonatiseringsbremsende, fleksibel m.m.
Malkode 00-1

Renderoc ST 05
Svumme- og tyndlagsmørtel

Malkode 00-5

Renderoc HB 45
Cementbaseret mørtel til reparationer af høj styrke

Malkode 00-5



ProduktGuide - Beskrivelse

AcryMatic Coating ApS 
Møllehaven 11                                           Telefon  +45 44 92 16 64                     www.acrymatic.dk 
4040 Jyllinge                                                     Telefax   +45 44 92 16 67                       E-mail   acrymatic@acrymatic.dk

 

– dokumentation får du på www.acrymatic.dk

Dette er en vejledende produktguide
 med eksempler på produktvalg udfra forskellige emner.

Kontakt teknisk afdeling for vejledning 
eller behandlingsforslag.

Produktinformation får du på www.acrymatic.dk  
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01- Vejledende ProduktGuide

AC Wall-Flex (Side 2-2) 

AC Wall-Flex Plus (Side 2-3)

AC Wall-Flex quartz (Side 2-4)

AC Wall-Acryl (Side 2-4)

AC AntiGraff (Side 2-4)

AC Antiox (Side 2-4)

AC Industrimaling (Side 2-4)

AC Acrykit (Side 2-4)

AC HydroStop (Side 2-4)

AC Hydrostop F (Side 2-4)

AC Beton Filler (Side 2-4)

Metal Primer (Side 2-4)

Alge og mos fjerner (Side 8-7)

Affedtningsmiddel (Side 8-6)
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Produkter

– Der tages forbehold for trykfejl

AcryMatic Coating ApS     l     www.acrymatic.dk    l     Tlf. +45 44921664



Wall-Flex  - Beskrivelse
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- Høj dækkeevne
- Diffusionsåben
- Karbonatiseringsbremsende

- Miljøvenlig Mal-kode 00-1
- Elasticitet 350%
- RAL & NCS farver

AcryMatic Coating ApS     l     www.acrymatic.dk    l     Tlf. +45 44921664
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- Teknisk Datablad

 
Produktbeskrivelse: Elastisk og vandtæt maling på basis af vanddispergeret højpolymer. 
   
Anvendelse:  Til vandtæt over�adebehandling af vægge og facader. 
 
Egenskaber:  350 % elastisk – vandtæt og vanddampgennemtrængelig – fremragende        

ældingsresistens i normale og industrielle miljøer – beskytter armeret beton mod 
karbonatisering og korrosion – kan kombineres med væv til yderligere mekanisk 
armering og overbygning af (aktive) revner. 
 
   

Udseende:  Satin mat. Glans ca. 8.  
Farver:  Hvid + farver (se farvekort), kan tones i pastelfarver.  
Emballagestørrelse: 1 – 5 - 25 kg, tones i 6 – 15 kg   
Tørsto�ndhold: (ASTM, D1644/a), vægt % 60-63, vol % 47-50  
Vægtfylde:  (ASTM, D1475, 20 ºC), 1,4 g/cm³ (hvid)  
 
Lagtykkelse:  ca. 300 µ i våd tilstand = ca. 140µ i tør tilstand (ved 400 g/m²)   
Tørretider: Støvtør – efter 45 min. 
(20 °C og RF 60%)  Modstandsdygtig overfor regn – efter ca. 8 timer. 

 remit 42 retfe seldnahebneg naK 
 .egad 2 retfe – tedræhfa dluF 

    
Flammepunkt:  ikke brændbar   
Forbrug:  Påføring med pensel ca. 400 g/m² per lag (= ca. 140 µ i tør tilstand). 
  Sikkerhed for vandtætning opnås fra 400 µ i tør tilstand (min. 1,2 kg/m²).  
 
VOC-indhold:  max. 20 g/l  
Mal-kode:  00-1 
 
 
 
Arbejdsbetingelser: Min. temperatur 5 ºC, RF max. 80 % 
   
Rulle/pensel:  Fortyndes ikke. Påføres i et tykt lag. 
 
Airless:  Hvis nødvendigt, fortyndes med 2-5 % vand, dyse 18-23, tryk 200 bar.  
Rensning af værktøj: Vand      
Underlag:  AC Wall-Flex kan påføres direkte på gammel (sund) maling efter grundig afrensning. 
  Kalkede over�ader skal først behandles med AC Uniprim. 

Nye eller ubehandlede over�ader:  på porøse materialer påføres først et lag     
AC Uniprim. På glatte, ikke porøse over�ader påføres et tyndt lag AC Antiox, fortyndet  
med 25 % vand. 
Revner < 0,5 mm brede udfyldes med AC Wall-Flex. Revner > 0,5 mm brede udfyldes 
med AC Acrylfuge. Aktive revner skal armeres med væv.  

 
     
Transportkoder: ADR-klassi�cering: ingen / UN-kode: ingen  
Lagringsbestandighed: Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et  

køligt,tørt og frostfrit sted.  
Ansvar:  De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret 
  på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til 
  at �nde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. 
  Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget
  ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske
  oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med 
  sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr. 
  

Tekniske data 

Brugsvejledning 

Supplerende oplysninger 

AcryMatic Coating ApS     l     www.acrymatic.dk    l     Tlf. +45 44921664

Januar 2004



Wall-Flex Plus  - Beskrivelse
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- Høj dækkeevne
- Diffusionsåben
- Karbonatiseringsbemsende

- Miljøvenlig Mal-kode 00-1
- Elasticitet 500%
- RAL & NCS farver

AcryMatic Coating ApS     l     www.acrymatic.dk    l     Tlf. +45 44921664
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03- Teknisk Datablad

 
Produktbeskrivelse: Vandfortyndbar én-komponent maling på basis af ren acryl resin dispergeret i vand.  
    
Anvendelse: Til vandtætning og forskønnelse af vægge og facader på nyt og gammelt murværk,  

cement og beton.  
 
Egenskaber: Høj elasticitet (500%) over et stort temperaturinterval, især ved lave temperaturer. 

Smudsafvisende. Meget �n vanddampgennemtrængelighed (di�usionsåben). 
Fortræ�elig udendørs holdbarhed. Meget højt tørsto�ndhold. 
 
 

Udseende:  Mat  
Farver:  Se farvekort på Wall-Flex.  
Emballagestørrelse: 1 - 5 - 25 kg   
Tørsto�ndhold: vægt % ca. 71, vol % ca. 58 %  
Vægtfylde:  ca.  1,56 g/cm³  
 
Tørretider:  Berøringstør efter 2 timer. 
  Kan genbehandles efter 24 timer. 
   
Flammepunkt:  ikke brændbar   
Forbrug:  ca. 400 g/m² per lag 
 
VOC-indhold:  max. 25 g/L  
Mal-kode:  00-1
 
  
System: Antal coats/lag afhænger direkte af væggens/facadens orientering. Hvis væggen vender 

så den tit udsættes for regnvejr, anbefales det at påføre 2 lag AC WallFlex –plus i 
alt.For andre vægge er ét lag nok. Fyld revner og ujævnheder op. 

 På umalede sugende/porøse underlag primes med et lag AC Uniprim. 
 .taocpot mos serøfåp sulp–xelFllaW CA gal 2 relle 1 

galrednu edelam egitgareddup åP  primes med et lag AC Uniprim. 
 .taocpot mos serøfåp sulp-xelFllaW CA gal 2 relle 1 

galrednu edelam egitgareddup ekki åP  påføres 1 eller 2 lag AC WallFlex-plus som 
topcoat direkte på over�aden.  

Arbejdsbetingelser: Må ikke påføres i regnvejr. Temperatur > 5 ºC, RF max. 80 %. 
   
Påføringsmetoder: Pensel, rulle eller airless (dyse: 018-023) 
 
Fortynding:   Vand     
Rensning af værktøj: Vand 
 
Specielle bemærkninger: Blandes godt før ibrugtagning.  
       
Underlag: Underlaget skal være rent, tørt og fri for støv/snavs. Nyt murværk skal først renses med 

metalbørste for at undgå mørtelklatter. Malede underlag skal renses med 
højtryksanlæg. Hvis over�aden er mosklædt, skal denne �ernes med mosdræber (Antikim). 
Revner fyldes op med AC Acrykit. Aktive revner skal forstærkes med Wall-Flex væv.  

    
  
Transportkoder: ADR-klassi�cering: ikke / UN-kode: ingen  
Lagringsbestandighed: Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et   

køligt,tørt og frostfrit sted.  
Ansvar:  De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret 
  på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til 
  at �nde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. 
  Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget
  ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske
  oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med 
  sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr. 

Tekniske data 

Brugsvejledning 

Supplerende oplysninger 

AcryMatic Coating ApS     l     www.acrymatic.dk    l     Tlf. +45 44921664

Januar 2012



Wall-Flex quartz  - Beskrivelse

AcryMatic Coating ApS     l     www.acrymatic.dk    l     Tlf. +45 44921664

- Høj dækkeevne
- Diffusionsåben
- Karbonatiseringsbremsende
- Quartz struktur

- Miljøvenlig Mal-kode 00-1
- Elasticitet 350%
- RAL & NCS farver
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04- Teknisk Datablad

 

 
Produktbeskrivelse: Elastisk og vandtæt maling på basis af vanddispergeret højpolymer. 
   
Anvendelse:  Til vandtætning på gammelt og nyt murværk, cement, mursten, beton…… 
 
Egenskaber: Meget elastisk system – vandtæt og vand dampgennemtrængelig (di�usionsåben) – 

meget vejrbestandig. 
 
   

Udseende:  Struktureret  
Farver:  Hvid. Ønskes en anden farve, kan AC Wall-acryl påføres som topcoat.  
Emballagestørrelse: 1 – 5 - 25 kg   
Tørsto�ndhold: (ASTM, D1644/a), vægt % ca. 75, vol % ca. 60  
Vægtfylde:  (ASTM, D1475, 20 ºC), 1,6 g/cm³   
 
Tørretider: Støvtør – efter 4 timer. 
(20 °C og RF 60%)  Modstandsdygtig overfor regn – efter ca. 7 timer. 

 remit 42 retfe seldnahebneg naK 
 .egad 2 retfe – tedræhfa dluF 

    
Flammepunkt:  ikke brændbar   
Forbrug:  ca. 1 til 2,5 kg/m² 
 
VOC-indhold:  max. 0 g/l 
   
Mal-kode:  00-1 
 
 
 
 
Arbejdsbetingelser: Min. temperatur 5 ºC, RF max. 80 % 
 
Specielle bemærkninger: AC Wall-�ex quartz blandes omhyggeligt før ibrugtagning. 
   
Rulle/pensel:  Fortyndes ikke. Påføres i et tykt lag med pensel eller strukturrulle.  
 
Lavtryksfødepistol: Jet 4 mm.  
Rensning af værktøj: Vand      
Underlag:  AC Wall-Flex kan påføres direkte på gammel (sund) maling efter grundig afrensning. 
  Kalkede over�ader skal først behandles med AC Uniprim. 

Nye eller ubehandlede over�ader:  på porøse materialer påføres først et lag 
AC Uniprim. På glatte, ikke porøse over�ader påføres et tyndt lag AC Antiox, fortyndet  
med 25 % vand. 
Revner < 0,5 mm brede udfyldes med AC Wall-Flex. Revner > 0,5 mm brede udfyldes 
med AC Acrylfuge. Aktive revner skal armeres med væv.  

 
 
   
   
Transportkoder: ADR-klassi�cering: ingen / UN-kode: ingen  
Lagringsbestandighed: Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et  

køligt,tørt og frostfrit sted.  
Ansvar:  De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret 
  på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til 
  at �nde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. 
  Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget
  ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske
  oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med 
  sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr. 
  

Tekniske data 

Brugsvejledning 

Supplerende oplysninger 

AcryMatic Coating ApS     l     www.acrymatic.dk    l     Tlf. +45 44921664

Januar 2004



Uniprim - Beskrivelse

AcryMatic Coating ApS     l     www.acrymatic.dk    l     Tlf. +45 44921664

AC UniprimAC Uniprim

20L

- God Vedhæftning
- Nem at påføre

- Farve: farveløs
- Mal-kode 00-1
- Miljøvenlig

AC Uniprim 
impræneringsprimer

Som primer på forskellige
 porøse/sugende og kalkede

 (kridtede) overflader,
inden maling med

vandbaserede malinger.   

Farveløs primer
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05- Teknisk Datablad

 
Produktbeskrivelse: Farveløs imprægneringsprimer på basis af acryliske hydrosoler. 
   
Anvendelse:  Som primer på forskellige porøse/sugende og kalkede (kridtede) over�ader, 
  inden maling med vandbaserede malinger. 
   
Egenskaber:  Stor vedhæftningsevne .  
   
   
 
  
Udseende:  Blank  udseende  
Farver:  Farveløs  
Emballagestørrelse: 5 – 20 liter   
Tørsto�ndhold: (ASTM, D1644/a), vol % 14-16, vægt % 14-16  
Vægtfylde:  (ASTM, D1475, 20 °C) 1,0 g/cm³  
 
Lagtykkelse:  ca. 100 µ i våd tilstand = ca. 15µ i tør tilstand (ved 10 m²/l)  
 
Tørretider:  Støvtør – efter 1 time. 
(ved 20°C og RF 60%)
  Kan genbehandles efter min. 3-4 timer.  

Fuld afhærdet efter 24 timer.   
Flammepunkt:  ikke brændbar  (efter DIN 53213)  
Forbrug:  8 – 12 m²/l, afhængig af underlagets porøsitet/sugeevne.   
   
VOC-indhold:  0 g/l  
Mal-kode:  00-1 
         
Arbejdsbetingelser: Min. 5 °C og max. RF 90% 
 
Fortynding:  Vand 
 
Specielle bemærkninger: Ved brug på kalkede (kridtede) over�ader, lav da altid en vedhæftningstest. 
  Optørrede pletter (på vinduer, gulve….) kan �ernes med AC Thinner.  
 
Rulle/pensel:  Påføres ufortyndet. 
   
Airless:  Påføres ufortyndet, dyse 011-015, tryk 200 bar. 
 
Underlag:  Fjern snavs og/eller rengør omhyggeligt. 
  Løst puds skal �ernes for at sikre en god vedhæftning. Lav en vedhæftningstest. 
 
 
 
  
Transportkoder: ADR-klassi�cering: ingen / UN-kode: ingen 
 
Lagringsbestandighed: Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et  

køligt,tørt og frostfrit sted. 
 
Ansvar: De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret 

på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at 
�nde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da 
forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget 
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle oplysninger  
kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i  overensstemmelse med sidst 
reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.   

 
 

Tekniske data 

Brugsvejledning 

Supplerende oplysninger 

AcryMatic Coating ApS     l     www.acrymatic.dk    l     Tlf. +45 44921664

Modstandsdygtig overfor regn – efter 4 timer. 

Januar 2004



Hydrostop - Beskrivelse

AcryMatic Coating ApS     l     www.acrymatic.dk    l     Tlf. +45 44921664

W
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- Vandafvisende
- Diffusionsåben
- Silan / Siloxan

- Miljøvenlig Mal-kode 00-1
- Farveløs
- Til Mursten, Beton, m.m.

Uden Hydrostop Med Hydrostop
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06- Teknisk Datablad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Produktbeskrivelse: Vandafvisende produkt baseret på opløsningsmiddelfri  silan/siloxan dispersion. 
   
Anvendelse:  Vandafvisende behandling af porøse/sugende vægge (mursten, beton, cement…..).  
 
Egenskaber:  Vandafvisende – vanddampgennemtrængelig (tillader underlaget at ånde) – farveløs - 

ændrer ikke underlagets farve – kan påføres nyudført murerarbejde. 
 
 
   

Udseende:  Farveløs  
Emballagestørrelse: 1 – 5 – 20 liter   
Tørsto�ndhold: (ASTM, D1644/a), min. 7%  
Vægtfylde:  (ASTM, D1475, 20°C), ca. 1 g/cm;    
Genbehandling: Med samme produkt: anbefales det inden for 15 minutter  
Flammepunkt:  ikke brændbar (efter DIN 53213)  
Forbrug:  1-8 m ²/l afhængig af underlagets porøsitet/sugeevne, i 1 eller 2 lag  
Mal-kode:  00-1
 
 
      
Arbejdsbetingelser: Tørvejr, udendørs vægge skal være så tørre som muligt  
Rensning af værktøj: Vand    
Specielle bemærkninger: Ikke porøse/sugende over�ader (glas, kobbervitriol, glaserede mursten…) skal 
  beskyttes imod sprøjtestøv og stænk fra AC Hydrostop    
Hvidtekost:  Påføres ufortyndet indtil mætning (= vådt udseende i løbet af få sekunder), det 
  tilrådes at påføre endnu et lag inden 15 minutter, for at opnå en optimal impræg-  
  nering.    
Sprøjteanlæg:  Kan sprøjtes med håndtryksfødeanlæg  
Underlag:  Rens og børst udvendige vægge, som er tilstrækkeligt tørre. Revner og sprækker 
  skal først fuges. 
 
 
   
  
  
Transportkoder: ADR-klassi�cering: ingen/ UN-kode: ingen  
Lagringsbestandighed: Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage
  på et køligt, tørt og frostfrit sted.  
Ansvar:  De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret 
  på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til 
  at �nde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. 
  Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget
  ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske
  oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med 
  sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr. 
  
 
 
 
 

 
 

Tekniske data 

Brugsvejledning 

Supplerende oplysninger 

AcryMatic Coating ApS     l     www.acrymatic.dk    l     Tlf. +45 44921664

Januar 2004



Hydrostop F - Beskrivelse

AcryMatic Coating ApS     l     www.acrymatic.dk    l     Tlf. +45 44921664

- Vandafvisende
- Diffusionsåben
- Silan / Siloxan

- Mal-kode 2-1
- Farveløs
- Til Mursten, Beton, m.m.

Uden Hydrostop Med Hydrostop
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07- Teknisk Datablad

 

 
Produktbeskri velse:  Vand afvisende produkt baseret på siloxan polymer.
   
Anvende ls e:   Vand afvisende behandling af porøse/sugende underlag

(mursten, beton, cement m.m.). Til udendørs brug.
 
Eg en skab er:   Vand afvisende – vanddampgennemtrængelig (tillader underlaget at ånde) – farveløs - 

ændr er ikke underlagets farve  – kan påføres nyudført murerarbejde. 
 
 
   

U dseen de:   Fa rveløs 
E  mballages tørrels e:  1 – 5 – 20 l iter 
T ørs to�n dho ld: (AST M, D1644 /a), min. 5% 

V æ gtfylde:   (AST M, D1475 , 20 °C), ca. 0,8 g/cm ;  
G enbe ha ndl ing: Med samme produkt: anbefales det inden for 15 minutter 

F lamme punk t:  > 21 °C, brænd bar (efter DIN 53213) 

F
 

orbrug:   ca. 4 m ²/l afhængig af underlagets porøsitet/sugeevne

V OC -indhold:   max. 790 g/l afhængig af underlage
Mal-kode:  2-1  
 
 
      
A rbejdsb etin gelser:  Tørvejr, udendørs vægge skal være så tørre som muligt 
Forty nding:   Bruges ufortynde   t.  
Specielle bemærkninger: Ikke porøse/sugende over�ader (glas, kobbervitriol, glasere de mursten…) skal 
  beskyttes imod s   prøjtestøv og stænk fra AC Hydrostop
Hvidteko st:   Påføres ufort yndet indtil mætning (=  vådt  udseende i lø bet af få sekunder) , det 
  tilrådes at påføre endnu et lag inden 15 minutter, for at opnå en optimal impræg- 
  nering.    
S prøjteanlæ g:   Kan sprøjtes med håndtryksfødeanlæg 
Unde rla g:  Rens og børst udvendige vægge, som er tilstrækkeligt tørre. Revner og sprækker 
  skal først fuges. 
 
 
   
  
  
T rans portk ode r: ADR-klassi�cering: Maling; 3;  III / UN-kode: 1263 p.3372, klasse 3.3  
La grings bes tandighe d:  Mindst 24 må neder, foruds at at produktet o pbevar es i tæt lukket orig inalemballage

 på et køligt, tørt og frostfrit sted.  
An s var:   
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De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret 
på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at 
�nde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da 
forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget 
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle oplysninger  
kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i  overensstemmelse med sidst 
reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.   

Januar 2004Tekniske data 

Brugsvejledning 

Supplerende oplysninger 



Renderoc ST 05 - Beskrivelse

AcryMatic Coating ApS     l     www.acrymatic.dk    l     Tlf. +45 44921664

2-komponent, acrylforstærket, cementbaseret
svumme- og tyndpudsmørtel, 0-5 mm

Anvendelsesområde
Renderoc ST 05 er en svumme- og tyndlagsmørtel, som an-
vendes til overfladefinish efter en reparation eller til udfyld-
ning af større eller mindre luftblærer i en betonoverflade samt
som underlag for en malebehandling.

Renderoc ST 05 er særdeles velegnet som afsluttende tynd-
lagsbelægning på altaner, altangange, trapper, ramper o.l.,
hvor der er behov for en slidstærk og vandtæt belægning
med effektive barrieremæssige egenskaber over for ind-
trængning af chlorider, kuldioxid m.m.

Renderoc ST 05 anvendes desuden som hæfteforbedring i
forbindelse med brug af andre Renderoc-produkter, og som
korrosionsbeskyttelse af armeringsstål, i forbindelse med ar-
meringens frilægning forud for en betonreparation med Ren-
deroc-produkter.

Plastificeringsmiddel kan tilsættes, hvor der er ønske om at
anvende Renderoc ST 05 i en mere flydende konsistens -
kontakt Fosroc A/S. Afbindingstiden kan blive forøget, af-
 hængig af doseringsmængden.

EN 1504-2

Overfladebeskyttelsesprodukt
(cementsvumme)

( I essalKekrytskyrT > 35 MPa)
gm 0003 <dehgidnatsebdilS

Gennemtrængelighed for
CO2 SD > 50 m
Gennemtrængelighed for

I essalKpmaddnav
Kapillær absorption og 
vandgennemtrængelighed W < 0.1 kg/m2 · h0.5

Modstandsevne over for
vekslende temperaturer,

0.2 >øt-tsorf tmas regybnedrot
Modstandsevne over for
alvorlige kemiske angreb Klasse III

III essalKdehgidnatsebgalS
Vedhæftningsstyrke ved

0.2 >gøsrofsgninkærtfa
5.1 >noteb dåv åp gnintfæhdeV

Farlige stoffer i overens-
3.5dem eslemmets

Brandmodstandsevne Euroklasse A2

Fordele
Let at påføre

Bredt anvendelsesområde:
- svumme- og tyndpuds
- porefyldning
- tyndlagsbelægning på altaner, ramper m.m.
- hæfteforbedring
- korrosionsbeskyttelse

Ekstrem god vedhæftning til betonunderlag

Korrosionsbeskyttende og karbonatiseringsbremsende

Lav permeabilitet giver maksimal beskyttelse mod kul-
dioxid og vandbårne chlorider

Plastificeringsmiddel kan tilsættes

Ingen primning eller curing

Beskrivelse
Renderoc ST 05 er et 2-komponent produkt, der tilsættes
blandevæsken Nitobond ST. Blandingsforhold afhængig af
ønsket konsistens og anvendelsesområde.

Pulverdelen Renderoc ST 05, består af cementer, gradueret
sand og tilsætningsstoffer og leveres som en færdigblandet
tørmørtel.

Væskedelen Nitobond ST, der bl.a. indeholder modificerede
acrylpolymerer, giver Renderoc ST 05
cremet konsistens med særdeles gode barrieremæssige
egenskaber.

Renderoc ST 05 har en virkelig god termisk forenelighed
med såvel beton som andre typer af Renderoc

Komplet datablad kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.
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EN 1504-3
Betonreparationsprodukt til bærende konstruktioner

PCC-mørtel
(baseret på hydraulisk cement, polymermodificeret)

( 4R essalKekrytskyrT ≥ 45 MPa)
Chloridionindhold ≤ 0.05%
Vedhæftning ≥ 2.0 MPa
Modstandsevne mod

teåtseBgniresitanobrak
Termisk kompatibilitet
del 1, frost-tø ≥ 2.0 MPa
Kapillær absorption ≤ 0.5 kg/m2 · h0.5

Neden-op anvendelse ≥ 2.0 MPa
Farlige stoffer i overens-

4.5dem eslemmets
Brandmodstandsevne Euroklasse A2

EN 1504-7
Korrosionsbeskyttelsesprodukt til armering

(barrieremaling)

teåtseBeslettyksebsnoisorroK
Farlige stoffer i overens-

3.5dem eslemmets

Standarder
Renderoc ST 05 er klassificeret i henhold til EN 1504-2 (se
skema), og kan anvendes til overfladebeskyttelsesmetode
1.3, 2.2, 5.1, 6.1 og 8.2.
Renderoc ST 05 er klassificeret som R4 i henhold til EN
1504-3 (se skema), og kan anvendes til reparationsmetode
3.1, 7.1 og 7.2.
Bemærk: Brug af plastificeringsmiddel er ikke omfattet af CE-
mærkningen.
Renderoc ST 05 er klassificeret i henhold til EN 1504-7 (se
skema) og kan anvendes til korrosionsbeskyttelsesmetode
11.2.

Egenskaber
Målt på ved væske/pulver-forhold 0.22 og +20°C

Trykstyrke : 13 MPa efter 1 døgn
(EN 12190) : 26 MPa efter 3 døgn

: 37 MPa efter 7 døgn
: 50 MPa efter 28 døgn

Slidbestandighed : 2785 mg
(EN ISO 5470-1)
Gennemtrængelighed for : SD > 57 m
CO2 (EN 1062-6)
Gennemtrængelighed for : SD > 0.48 m
vanddamp (EN ISO 7783-2)
Kapillær absorption og : 0.08 kg/m2 · h0.5

vandgennemtrængelighed
(EN 1062-3)
Modstandsevne over for : 2.5 MPa
vekslende temperaturer,
tordenbyger samt frost-tø
(EN 13687-1 og -2)
Modstandsevne over for : Klasse III (28 døgn med tryk) 
alvorlige kemiske angreb i gruppe: 3, 10, 11, 12, 14.
(EN 13529)

Slagbestandighed : 24.5 Nm
(EN ISO 6272-1)
Vedhæftningsstyrke : 2.8 MPa
(EN 1542)
Vedhæftning på våd beton : 2.0 MPa
(EN 13578)
Brandmodstandsevne : Euroklasse A2
(EN 13501-1)
Chloridionindhold : 0.01%
(EN 1015-17)
Modstandsevne mod : Bestået
karbonatisering (dk)
(EN 13295) 
Termisk kompabilitet, : 2.7 MPa 
frost/tø (EN 13687-1)
Kapillær absorption : 0.2 kg/m2 · h0.5

(EN 13057)
Chloridionindtrængning : 0.137% efter 6 mdr., i 3%
(EN 13396) NaCL-opløsning ved 8-10

mm dybde
Neden-op anvendelse : 2.8 MPa
(EN 13395-4)
Korrosionsbeskyttelse : Bestået
(EN 15183)
Bøjningstrækstyrke : 9.0 MPa efter 28 døgn
(TI-B 27, forseglet lagring)
Våd densitet : Ca. 1950 kg/m3

(EN 1015-6)
Tilslag, indhold af reaktive : Max. 1.0 vol. %
korn (TI-B 52)
Resistivitet : 21.3 kΩ · cm
(Force standard)
Udseende : Lys grå

Kornstørrelse : dmax <0.5 mm
(EN 12192-1)
v/c-forhold : 0.35 - 0.40
Konsistensændring : 0 min. : 220 mm
(EN 13395-1) : 30 min. : 220 mm
Konsistensændring : 0 min. : 350 mm
(EN 13395-2) : 60 min. : 230 mm
Frostbestandighed : Klassifikation : “meget god”
(SS 13 72 44, metode I A)
Vanddampdiffusions- : Z = 1 GPa · s · m2/kg
modstand
(ASTM E 96-95)

Chloridindtrængning : Ækv. betontyk. : 13 mm
(NT Build 443) for ST 05-lagtyk. = 1 mm
Karbonatiserings- : <R(b)> = 21.0 mm ved
bremsende evne ST 05-lagtyk. 2 mm
(NT Build 357 / APM 401)
Varmeudvidelseskoefficient : 7-12 · 10-6 / °C
Bearbejdelighed : 60 minutter, afhængig af 

lagtykkelse, temperatur 
og underlagets porøsitet.

Note: De typiske egenskaber angivet ovenfor, er laboratorietests.
  Dette er et uddrag af det tekniske datablad som kan rekvireres.
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Fiberforstærket, svindkompenseret og ce ment-
baseret mørtel med høj styrke og lav densitet til
reparation af beton og murværk, 10-40 mm

Anvendelsesområde
Renderoc HB45 er en cementbaseret mørtel til reparation,
hvor der er ønske om lav permeabilitet og hvor der stilles krav
til høje styrkeegenskaber. Hvor der ikke stilles krav til høje
styrkeegenskaber, kan Renderoc HB30 anvendes.

Renderoc HB45 er specielt udviklet til reparation af søjler og
bjælker, men på grund af materialets lave densitet i våd/frisk
tilstand, er Renderoc HB45 også velegnet til reparationer i
forbindelse med etageadskillelse.

Renderoc HB45 udviser ekstremt lave svindkarakteristika,
hvilket gør produktet velegnet til reparation af større arealer.

Fordele
Velegnet til reparation af beton med en styrke på 35-60 
MPa

Mørtel med høj styrke og lav densitet - reparationer kan 
udføres op til 40 mm lodret og 30 mm neden-op i en ar-
bejdsgang

Kan ofte anvendes uden brug af forskalling

Lav permeabilitet giver maksimal beskyttelse mod
vand, kuldioxid og chlorider

Fiberforstærket med ekstremt lave svindkarakteristika

Kun tilsætning af vand

Chloridfri

Beskrivelse
Renderoc HB45 leveres som et gråt pulver, der kun skal til-
sættes vand før brug.

Renderoc HB45 indeholder fibre, cementer, puzzolaner, gra-
dueret sand, filler og tilsætningsstoffer, der tilsammen udgør
en mørt el, som har virkelig gode brugsegenskaber samt ter-
misk forenelighed med såvel beton/mørtel som de øvrige
Renderoc-mørtler.

Fibrene forbedrer materialets træk- og bøjningstrækstyrke
samt reducerer dannelse af eventuelle plastiske svindrevner.
Den polymere tilsætning i Renderoc HB45 sikrer en god
vedhæftning til underlaget.

Renderoc HB45 er specielt udviklet til at udføre - i én ar-
bejdsgang - lodrette reparationer i lagtykkelser op til 40 mm
og neden-op reparationer op til 30 mm. Større lagtykkelser
kan opnås ved opbygning af flere lag eller ved brug af for-
skalling. Fordybninger kan undertiden udfyldes i en enkelt
udførelse, afhængig af fordybningens geometri og mængden
af armering.

Standarder
Renderoc HB45 er klassificeret som R4 i henhold til EN
1504-3, med certifikat nr. 0370-CPD-0845 (se skema), og
kan anvendes til reparationsmetode 3.1, 4.4, 7.1 og 7.2.

EN 1504-3

Betonreparationsprodukt til bærende konstruktioner
PCC-mørtel

(baseret på hydraulisk cement, polymermodificeret)

( 4R essalKekrytskyrT ≥ 45 MPa)
Chloridionindhold ≤ 0.05%
Vedhæftning ≥ 2.0 MPa
Modstandsevne mod

teåtseBgniresitanobrak
Elasticitetsmodul ≥ 20 GPa
Termisk kompatibilitet
del 1, frost-tø ≥ 2.0 MPa

III essalKdehrekkisdirkS
Kapillær absorption ≤ 0.5 kg · m-2 · h-0.5

Neden-op anvendelse ≥ 2.0 MPa
Farlige stoffer i overens-

4.5dem eslemmets
Brandmodstandsevne Euroklasse A2

Begrænsninger
Anvend ikke Renderoc HB45, når temperaturen i un-
derlaget eller omgivelserne er +5°C og derunder.

Renderoc HB45 bør ikke anvendes i områder udsat
for trafik.

Udsættes reparationsstedet for regn eller direkte vand-
påvirkning inden Renderoc HB45 har opnået en til-
strækkelig hærdning, ca. 1 døgn v/+20°C, kan det re-
sultere i en ujævn overflade og eventuelt hvide skjolder.

Komplet datablad kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.
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Egenskaber
Målt ved vand/pulver-forhold 0.13 og +20°C

Trykstyrke : 20 MPa efter 1 døgn
(EN 12190) : 50 MPa efter 28 døgn

Chloridionindhold : 0.01%
(EN 1015-17)

Vedhæftningsstyrke : 2.1 MPa
(EN 1542)

Modstandsevne mod : Bestået
karbonatisering (dk)
(EN 13295) 

Elasticitetsmodul : 35 GPa efter 28 døgn
(EN 13412)

Termisk kompabilitet, : 2.0 MPa 
frost/tø (EN 13687-1)

Skridsikkerhed : Klasse III
(EN 13036-4)

Kapillær absorption : 0.1 kg · m-2 · h-0.5

(EN 13057)

Neden-op anvendelse : 2.2 MPa
(EN 13395-4)

Brandmodstandsevne : Euroklasse A2
(EN 13501-1)

Bøjningstrækstyrke : 7.5 MPa efter 28 døgn
(TI-B 27)

Afbindingstid : Begyndende : 3 timer
(BS 4551 Pt 14) : Slut : 5 timer

Våd densitet : Ca. 2000 kg/m3

(EN 1015-6)

Tilslag, indhold af reaktive : Max. 1.0 vol. %
korn (TI-B 52)

Udseende : Grå

Kornstørrelse : dmax <1.0 mm
(EN 12192-1)

Konsistensændring : 0 min. : 140 mm
(EN 13395-1) : 30 min. : 130 mm

Lagtykkelse : Lodret : 10-40 mm
: Neden-op : 10-30 mm

Bearbejdelighed : 60 minutter, afhængig af 
lagtykkelse, temperatur 
og underlagets porøsitet.

Note: De typiske egenskaber angivet ovenfor, er laboratorietests.



Det miljørigtige valg

– dokumentation får du på www.acrymatic.dk

AcryMatic Coating ApS
Møllehaven 11
4040 Jyllinge

Telefon +45 44 92 16 64
Telefax +45 44 92 16 67
E-mail acrymatic@acrymatic.dk

Forhandler:

Danmark


