TEKNISKE DATA

SEAL-X XP

AKTIV SPARTELBAR POLYMER TÆTNINGSMASSE
BESKRIVELSE

SEAL-X XP er en spartelbar fugemasse, der
er beregnet til et bredt udvalg af overfladepræparerings- og detaljeringsarbejder med
ULTRASEAL XP og andre aktive vandtætningsmembraner fra CETCO. Den indeholder hydrofile polymerer i.h.t. XP-teknologien,
og SEAL-X XP sveller ved kontakt med vand
og danner herved en vandtæt barriere både
under forhold med ferskvand og ved vandforhold med højt saltindhold. Med sin meget
tyktflydende konsistens, der ligner smørefedt, er det let at påføre SEAL-X XP, og der er
god vedhæftning til de fleste byggematerialer.

ANVENDELSESOMRÅDER

SEAL-X XP vandtætningsfugemasse er beregnet til følgende anvendelsesområder:
– Fyldningsmateriale ved indvendige horisontale og vertikale hjørneovergange
– Inddækningsmateriale omkring mekaniske
og konstruktionsmæssige gennemføringer
– Inddækningsmateriale ved afslutning af
vandtætningsmembraner under terræn
– Materiale til præparering af overflader ved
mindre skader i betonoverflader, forud for
installation af vandtætningsmembran
SEAL-X XP er beregnet til anvendelse på
konstruktionsbeton, murværk og de fleste
metaloverflader. Anvend ikke SEAL-X XP på
ekstruderede polystyren (EPS) betonstøbesystemer. Anvend kun på steder, hvor der kan
garanteres korrekt indkapsling. Bagfyldt jord
skal komprimeres til min. 85% modificeret
proktor-tæthed. SEAL-X XP er ikke en tætningsmasse til dilatationsfuger.

INSTALLATION

Alle overflader, der skal behandles med SEAL-X XP, skal være tørre og fri for snavs, støv,
fedt, rust, olie, hærdningsmidler og andre
kontaminanter. SEAL-X XP kan anvendes på
overflader af konstruktionsbeton, så snart
formene er fjernet. En finthåret pensel eller
lignende giver den bedste vedhæftning og
minimerer spild. Påfør lige før installation af
vandtætningsmembran. SEAL-X XP bør ikke
være eksponeret i længere tid før udstøbning af beton eller bagfyldning.
Påfør SEAL-X XP i en tykkelse af min. 6
mm, med mindre andet er angivet i de detaljerede anvisninger eller af producenten.
SEAL-X XP bør påføres, når den omgivende
temperatur og overfladetemperaturer er
–4°C eller herover.
Omkring gennemføringer skal en streng
være min. 19 tyk og være kontinuerligt
påført omkring gennemføringen. Massen
skal dække alle eksponerede overflader og
være trukket ud på vandtætningsmembranen. Færdiggør påførsel af produktet ved
gennemføringer ved at påføre SEAL-X XP på
gennemføringen 36 mm med en tykkelse af
min. 6 mm.
Bemærk: Forbrug af produktet vil variere afhængigt af pladsspecifikke forhold og installationsteknik.

www.CETCO.com | contact@cetco.com
OPDATERET: JULI 2015
VIGTIGT: Den her anførte information erstatter alle tidligere trykte versioner og opfattes som værende korrekt og pålidelig.
Kontakt CETCOs salgsteam for de sidste nye informationer. CETCO påtager sig ikke ansvar for de resultater,
der opnås ved anvendelse af dette produkt. CETCO forbeholder sig retten til at opdatere information uden varsel.

FORM: TDS_SEAL-X_XP_EMEA_DK_201507_V1

EMBALLAGE

SEAL-X XP leveres i 25 kg spande. Opbevares ved min. 15°C før anvendelse.

FORSENDELSE, OPBEVARING
OG RENGØRING

Send SEAL-X XP via fragtvognsservice. Se
sikkerhedsdatablad (MSDS) for yderligere
oplysninger om forsendelse. Beholderne
opbevares tillukkede, når de ikke er i brug.
Opbevar ved 16°C til 27°C, på et tørt opbevaringssted væk fra varme og åben ild. Rens
redskaberne med en fugtig klud.

SIKKERHED

Arbejderne bør være iført beskyttelsesbeklædning og øjenbeskyttelse. Undgå kontakt
med øjne og hud, især åbne sår. I tilfælde af
kontakt med øjnene skal der straks skylles
med vand. Må ikke fortæres. Se sikkerhedsdatablad (MSDS) for andre advarsler og oplysninger om produktsikkerhed.

