Skalflex Lyn-Cement

Ekstrem hurtighærdende monterings- og reparationsmørtel

Produktinformation
Prodtuktegenskaber
Skalflex Lyn-Cement er en ekstrem hurtighærdende
mørtel til omgående fiksering af rør, bolte og lignende,
samt til reparation af f.eks. beton, mursten og slidlag.

Opblanding
Blandes i forholdet 3 dele Skalflex Lyn-Cement til 1 del
rent, koldt vand. Vandet hældes i en blandespand og
pulveret tilsættes under oprøring. Der blandes med pisker
eller murske.
Grundet produktets meget korte bearbejdningstid
anbefales det at opblande små portioner ad gangen.

Begyndende afbinding efter 3 minutter.
Hæfter på alle faste og rengjorte, mineralske underlag.
Velegnet ude som inde.
Kan påføres fugtige underlag og stopper utætheder
lynhurtigt.
Anvendes også til spartling af mindre revner og huller i
gulve og på vægflader. Ideel til mindre opgaver, hvor der
skal efterbehandles umiddelbart efter reparation.
Kan anvendes i vådrum og andre vandbelastede områder.
Klargøring af underlag
Underlaget skal være rengjort, fast og fri for snavs. Før
påføring skal underlaget forvandes. Der kan evt. også
grundes med Skalflex Beto-Binder opblandet med vand i
forholdet 1:3 umiddelbart før behandling.

Påføring
Den oprørte mørtel påføres med murske, spartel eller lignende, og trykkes grundigt på plads for at sikre maksimal
vedhæftning.
OBS:
Den færdige blanding skal anvendes inden 3 minutter!
Efterbehandling
Kan efterbehandles efter blot 30 minutter.
Rengøring
Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.
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Skalflex Lyn-Cement
Teknisk data
Opblanding:
Anvendelsestid:
Forbrug:
Kornstørrelse:
Døgntemperatur:
Efterbehandling:
Opbevaring:

1 del rent, koldt vand til 3 dele Lyn-Cement
eller 1,3 liter rent, koldt vand til 5 kg Lyn-Cement
Ca. 3 minutter ved 20°C
1,3 kg pr. mm/m2
0,1-0,3 mm
Min. +5°C
Kan efterbehandles efter 30 minutter
Tørt og frostfrit

5 kg, DB-nr: 1526015

Sikkerhed
Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på
www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.
FARE
H315
H317
H318
H335
P101

Forårsager hudirritation.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Forårsager alvorlig øjenskade.
Kan forårsage irritation af luftvejene.
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da
beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P305+P351+P338
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med
vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P405 Opbevares under lås.

Anvendelsesmuligheder

Til fiksering af
el- og vandrør

Til mindre
støbeopgaver

Til fiksering af
beslag og bolte

Til fiksering af
hængsler

Skalflex A/S · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · mail@skalflex.dk

www.skalflex.dk

Til reparation af betongulve og -vægge

