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Produkt
Scan Vådrumssæt er effektiv vandtætning af vådzoner før flise-
opsætning. ETAG-godkendt. Vådrumssættet leveres komplet 
med tilbehør i praktisk spand. Hvert sæt rækker til 5-8 m2.

Scan Tætningsmasse er lugtfri, og er efter hærdning uigennem-
trængelig for vand og tåler silikone.

Egnede underlag
Gulv:  Krydsfinér, mineralske materialer som beton m.m.
Væg: Gipskartonplader, kalciumsilikatplader, uorganiske 
 materialer som beton, porebeton, letbeton, puds m.m.

Klargøring af underlag
Underlaget skal være tørt, jævnt, bæredygtigt og fri for olie, 
fedt, støv og løbende revner. Huller udfyldes med Skalflex 
Multispartel. Skarpe/spidse fremspring fjernes. Underlaget 
grundes med den medfølgende Scan Primer til vådrum. Prime-
ren er tilsat blåt røbestof, og skal omrystes grundigt før brug.

Arbejdets udførelse
Udmål og afklip tætningsbånd til alle hjørner og kanter. 
Klargør tætningsbånd og manchet til rørgennemføringer og 
afløb. Lad gulvmanchetten bøje lidt ned i afløbet. 
OBS: Samlinger skal overlappe med mindst 5 cm.

Scan Tætningsmasse omrøres grundigt før brug.

Scan Tætningsmasse påføres i en bane svarende til tætnings-
båndets bredde langs hjørner og overgang mellem væg og gulv. 

Tætningsbåndene trykkes ind i den våde tætningsmasse, der 
fungerer som klæbemiddel. Sørg for at der ikke optræder 
luftbobler under gummidelen samt at netkanten har fuld kontakt 
med underlaget (må ikke bølge). Udglat evt. bølger og luft-
bobler ved hjælp af penslen. På samme måde tætnes omkring 
rørgennemføringer og afløb.

Lad det tørre ca. 3 timer.

Herefter påføres 1-2 jævne og dækkende lag Scan Tætnings-
masse med pensel, tandspartel, spartel eller rulle på væg- 
og gulvflader. Lagtykkelse min. 0,5 mm pr. lag. Samlet lag-
tykkelse min. 1 mm. Tandspartel kan anvendes for ensretning af 
lagtykkelsen (påfør med tandsiden og udglat med den lige side). 

Tætningsbånd og gulvmanchet skal dækkes helt af tætnings-
masse. 

Den påførte tætningsmasse skal tørre helt, inden næste lag 
tætningsmasse kan påføres. 

Efter min. 24 timer kan der monteres fliser med Scan Fliseklæb 
eller én af Skalflex’ fliseklæbere direkte på den hærdede tæt-
ningsmasse.
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Sikkerhedsmærkning
Se sikkerhedsdatabladet for yderligere oplysninger.

Egenskaber Ydeevne Reference

Revneoverbyggende 
evne

Klasse 1: 
0,4 mm

ETAG 022-1

Fugeoverbyggende 
evne

Klasse 2:
Vandtæt

ETAG 022-1

Vedhæftningsstyrke
Klasse: 
≥ 0,5 MPa

ETAG 022-1

Vandtæthed ved 
penetration

Klasse 2:
Vandtæt

ETAG 022-1

Modstand mod 
vand/fugt

Klasse: 
≥ 0,5 MPa

ETAG 022-1

Modstand mod 
frost/tø

Klasse: 
≥ 0,5 MPa

ETAG 022-1

Modstand mod 
alkalitet

Klasse: 
≥ 0,5 MPa

ETAG 022-1

ETAG 022-1
2007-CPR-E.4235/2013

Flydende tætningsmembran
med bærende overflade
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Scan Vådrumssæt, 5-8 m2

DB-nr: 1580756

Scan Vådrumssæt indeholder:
1 spand Scan Tætningsmasse, 8 kg
1 rulle Tætningsbånd, 10 m
1 kg Scan Vådrumsprimer
1 stk Gulvmanchet, 35 x 35 cm
1 pensel


