Skalflex Vandtætning
Additiv til effektiv vandtætning af beton

Produktinformation
Produktegenskaber
Skalflex Vandtætning er et tilsætningsstof til effektiv vandtætning af beton.
Produktet virker kontinuerligt, og vil forhindre fugt i at
trænge igennem betonen. Produktet er virksomt i hele
betonens levetid.
Produktet reducerer tillige risikoen for svindrevner med
op til 60% og forøger styrken i den udstøbte beton.
Reducerer behovet for vandtilsætning med 2-5%, og forbedrer betonens pumpeegenskaber og bearbejdelighed.
Kan øge luftindholdet med 1-2%, dog uden at forårsage
tab af betonstyrke.
Anvendelsesområder
Kan anvendes til vægge og gulve af beton.
Ikke beregnet til betoner med mindre end 300 kg cement
pr. m3.

Opblanding
Skalflex Vandtætning er et tørstof, som iblandes den våde
beton på betonværket sammen med tilslagsmaterialerne
eller direkte i betonbilen på byggepladsen.
Der blandes i ca. 10 minutter ved høj hastighed.
Tilsæt ikke vand efterfølgende. Færdigblandet beton skal
anvendes indenfor 45 minutter. Skalflex Vandtætning vil
normalt forlænge betonens åbningstid.
Hærdning
Betonoverfladen skal så vidt muligt holdes fugtig med
rent vand i hele hærdeperioden.

Teknisk data
Farve:
Tørstof:
pH-værdi:
Opbevaring:

Hvid
100%
13
Tørt og frostfrit

Dosering
1 kg pr. m3 beton. Overdosering vil give øget vandreduktion og kan virke retarderende.
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Skalflex Vandtætning
Sikkerhed
Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på
www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.

2,5 kg, DB-nr: 1898962

FARE
H315
H317
H318
H335
P101

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

Skalflex A/S
Industrivej 20B
DK-8800 Viborg
År 17
DoP 10556
EN 934-2
Vandtættende additiv
Kapillær
absorption

≤ 50%

Trykstyrke

≥ 85%

Luftindhold

≤ 2%
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