ELASTOMIX

To-komponent vannbasert bitumen flytende membran for
manuell påføring. Hurtigtørkende.
Elastomix er en avansert, miljøvennlig, sort bitumen-polymer flytende membran. Med
et meget godt vedheft til betong skaper Elastomix, etter herding, en sterk og sømløs
vanntettende membran.

Elastomix kan påføres som ett tykt lag på gulv og vegger ved hjelp av murskje
eller spatel.

Produktanvendelse
----

Vanntetting av gulv i våtrom, kjøkken etc.
Beskyttelse av betongelementer under bakkeplan
Beskyttelse av betongkummer mot etsing.

Fordeler og muligheter
100% vanntett | Vann-basert | Hurtigtørkende | Miljøvennlig | Meget sterk og
elastisk | Enkel påføring | Meget god vedheft | Ikke behov for forsterkningsmateriale på de fleste underlag |

Tekniske Spesifikasjoner

Generell instruksjon for all påføring

1. Elastomix påføres ved hjelp av murskje eller spatel.
2. Alle flater må være jevne, stabile, fri fra smuss, støv,
fett og lignende.
3. Elastomix kan påføres fuktige, men ikke vannfylte
overflater.
4. Overflaten bør primes med en vannbasert
primer - Paz Primer, blandet 1:1 med vann,
forbruk 250 – 300 g/m2
5. La primeren tørke i 2-4 timer

Klargjøring av Elastomix

1. Tilsett komponent B (pulver-komponent)
i et spann med komponent A (flytende
bitumen-komponent) under omrøring med
en blandermaskin (ca. 600-800 opm).
2. Blandes i minst 1 minutt for å få en homogen
masse.
3. Påfør massen ved hjelp av murskje eller spatel
med en tykkelse opp til 5 mm pr gang.
4. Ny betong kan gjøres vanntett 48 timer etter
støping er avsluttet.
5. Membranen må tildekkes før masse fylles
på. Det gjøres ved å benytte geotekstil eller
lignende.
6. Ved betongelementer under bakkeplan
bør komprimering av massen inntil 2 m
fra bygninger gjøres med en håndholdt
komprimator.
7. Ingen tunge komprimeringsmaskiner bør
nærme seg den veggen som er påført
membran. Fyllmassen må ikke inneholde
stener over 40 mm i diameter.
8. Ved horisontale plan bør membranen
beskyttes av ikke-vevet geotekstil med en
CBR punkteringsstyrke over 1000kN (BS EN
ISO 12236), og et lag av pukk eller betong.

MERK:
Den
ferdige
Elastomix-blandingen
(komponent A+B) må brukes innen 30 minutter.

Rensing av verktøy

■■ Bruk vann med såpe.
■■ Dersom materialet allerede har tørket,

skrapes verktøyet med parafin eller white
spirit.

Forpakning

Elastomix leveres i følgende forpakninger:
■■ 4.5 kg i spann + 0.4 kg kanne
■■ 16.5 kg i spann + 1.5 kg kanne

Lagring

■■ Lagres tildekket, i skygge og beskyttet fra
ekstreme temperaturer.

■■ I tropiske strøk må produktet lagres i
air-condition.

■■ I kalde strøk må produktet oppbevares ved
temperatur over 10 °C.

■■ Må ikke utsettes for frost.
■■ Har en holdbarhet på inntil 12 måneder ved
lagring som ovenfor beskrevet.

MERK:
Om de anbefalte langringsforhold ikke overholdes,
kan det resultere i skade på produkt eller forpakning.
Kontakt Pazkar Nor for veiledning.
For detaljerte sikkerhets-instrukser vennligst se
Pazkar Nor’s notat om sikkerhet (MSDS).

Garanti

Pazkar’s produkter er produsert etter strenge standarder for kvalitet.
Pazkar gir ingen garantier med hensyn til nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet
i denne publikasjonen og forbeholder seg retten til å foreta endringer i spesifikasjoner og
produktbeskrivelser når som helst uten varsel. Brukere skal alltid forholde seg til den nyeste
utgaven av det lokale produktets data publisering for det aktuelle produkt.
Brukeren av produktet må teste produktets egnethet for bestemt formål på grunn av
forskjeller i materialer, underlag og lokale forhold. Pazkar påtar seg intet ansvar, og fraskriver
seg uttrykt eller underforstått garanti, knyttet til sine produkter inkludert men ikke begrenset
til, underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, og heller ikke noe
erstatningsansvar for eventuelle juridiske forhold.
Alle ordrer aksepteres underlagt vår nåværende fortegnelse, vilkår og vilkår for salg og levering.

