Elastodeck - Beskrivelse

- Tætning af flade tage
- Tætning af altaner
- Produkt til professionelle
- Fri for opløsningsmidler
- Fleksibel og revneoverbyggende
- Økonomisk løsning
- UV bestandig
- Lysægte
- RAL & NCS farver
- Sort og Grå
- Kan bestilles i alle farver
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Produktbeskrivelse:

Vandfortyndbart én-komponent vandtætningsprodukt på basis af styren-acryldispersion

Anvendelse:

Vandtætning af tage og altaner.

Egenskaber:

Elastodeck danner efter optørring en elastisk og vandtæt overflade.

Tekniske data
Udseende:
Farver:
Emballagestørrelse:
Tørstofindhold:
Vægtfylde:

Satin
Grå (standard), samt andre farver på bestilling.
5 – 25 kg
vægt % ca. 65, vol % ca. 55 %
ca. 1,23 g/cm³

Tørretider:
Flammepunkt:
Forbrug:

3-24 timer, afhængig af temperatur og luftfugtighed.
ikke brændbar
På tage: 1,5 - 3 kg/m² afhængig af underlaget. Ved brug af væv skal denne dækkes helt
På altaner: 1,5 – 2 kg/m² afhængig af underlaget. Væven skal dækkes helt.

VOC-indhold:
Mal-kode:

max. 7 g/l
00-1

Elastodeck - 02

- Teknisk Datablad

Brugsvejledning
System:

Til Tage: På sugende ubehandlede underlag påføres et lag AC Uniprim som primer.
Påfør 2 coat Elastodeck som topcoat..
På bituminøse underlag ældre end 1 år påføres 2 coat Elastodeck direkte.
På flade tage skal produktet forstærkes med AC Roof-Flex væv.
Påføring af topcoat er ikke nødvendig.
Til Altaner: På sugende underlag påføres et lag AC Uniprim som primer.
På glatte underlag påføres et lag Elastodeck fortyndet 25% med vand som
vedhæftningsprimer.
Som mellemlag påføres 2 lag Elastodeck forstærket med AC Roof-Flex væv.
Påfør 1 lag AC Monofloor Aqua som topcoat.

Arbejdsbetingelser:

Må ikke påføres i regnvejr. Temperatur > 5 ºC, RF max. 80 % uden regn i 3-6 timer.

Påføringsmetoder:
Rensning af værktøj:

Pensel, rulle eller airless (dyse: 018-023)
Vand

Specielle bemærkninger:

Blandes omhyggeligt før ibrugtagning. Elastodeck kan ved brug af det anbefalede
system bruges på alle underlag. Må dog ikke påføres blød PVC og bituminøse
underlag, som er under 1 år gamle.

Underlag:

Underlaget skal være rent, tørt og fri for støv/snavs. Evt. mos skal fjernes med
mosfjerner. Revner fyldes op med egnet spartelmasse.

Transportkoder:
Lagringsbestandighed:
Ansvar:

ADR-klassificering: ikke / UN-kode: ingen
Mindst 12 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et
køligt,tørt og frostfrit sted.
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 finde 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.
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