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COMBIDIC®-2K-PREMIUM 
REAKTIV 2 KOMPONENT, BITUMINØS BELÆGNING
(PMBC)

�� Reaktive fyldstoffer
�� Søm-, fugeløs, revnelukkende tætning
�� Egnet til alle normale underlag i byggeriet
�� Uden opløsningsmiddel
�� Let og rentabel i brug
�� Hurtig regnfast
�� Hurtig gennemtørring
�� Høj trykbestandighed
�� Tætningsmiddel iht. DIN 18195-2 / DIN EN 15814
�� Egnet som klæbemiddel til isolerings-, beskyttelses- og drænplader
�� Til indendørs og udendørs brug

ANVENDELSER
COMBIDIC-2K-PREMIUM er egnet til tætning af bygningsdele i berøring med jorden, f.eks. 
kældervægge, fundamenter, bundplader iht. belastningstilfældene:

�� Bundfugtighed og sivevand, der ikke opstuves, iht. DIN 18195-4
�� Ikke trykkende vand – jævn belastning iht. DIN 18195-5
�� Opstuvende sivevand iht. DIN 18195-6
�� Trykkende sivevand iht. DIN 18195-6

TEKNISKE DATA 

Basis 2 komponent anionisk bituminøs belægning

Densitet ca. 1,0 kg/dm³

Forarbejdnings-/ undergrundtemp.: 5 °C til +30 °C

+ Forarbejdningstid: ca. 60 minutter

Gennemtørring: ca. 24 timer

Revnedækning, i henhold til DIN EN 15812: >2 mm (CB2)

Regnfast, i henhold til DIN EN 15816: < 4 timer (R3)

Vandtæthed (spaltetryk 1 mm) i henhold til 
DIN EN 15820:

> 0,75 bar (W2A)

Trykstyrke, (0,3 MN/m²) i henhold til 
DIN EN 15815:

C2A

Reaktion ved brand iht. DIN EN 13501-1: Klasse E

MAL Kode Emulsion 00-1, Pulver 00-4

Oplysningerne er baseret på +23° C og 50 % rel. luftfugtighed. De anførte specifikationer kan 
forlænge eller forkorte sig pga. udførelsessted og vejrlig.

MATERIALEBEHOV
�� Bundfugtighed og sivevand der ikke opstuves (DIN 18195-4): 4,0 kg/m² = ca. 3 mm 

tør lagtykkelse
�� Ikke trykkende vand – jævn belastning (DIN 18195-5): 4,0 kg/m² = ca. 3 mm tør lagtykkelse
�� Periodevis opstuvet sivevand/trykkende vand*) (DIN 18195-6): 5,0 kg/m² = ca. 4 mm 

tør lagtykkelse
�� Isoleringspladeklæbning: ca. 1,3 kg/m2/mm lagtykkelse

Der er ikke taget højde for et øget materialeforbrug ved ujævnheder i underlaget.

Art.-nr. 2 04913
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Leveringsform 30 kg dunk

Opbevaring
Frostfrit, køligt og tørt, holdbar mindst 12 måneder forseglet i den 
originale dunk, ved åbnet dunk skal produktet anvendes omgående

Rengøringsmiddel
Skyl værktøjet af med vand med det samme. Tørret materiale er 
svært at fjerne

UNDERLAGET
Underlaget skal være frostfri, bærende, plan, med åbne porer og lukket i overfladen. Den må ikke 
have stenlommer, luftblærer, revner og grater, må ikke indeholde stoffer, som nedsætter vedhæft-
ningen, f.eks. støv, sintrerede lag og løse dele. Fordybninger > 5 mm samt mørtellommer, riller på 
tegl, åbne stød- eller liggefuger, brud, underlag med grove porer eller ujævnt murværk skal afret-
tes forinden med ASOCRET-M30. Afretningen kan også udføres med en afretnings- eller fuldspart-
ling. Hjørner og kanter skal afrundes eller facetslibes efterfølgende på betondele. Cementslam lag 
ved overgangen mellem væggen og gulvet skal fjernes mekanisk.

Væg-/gulvsamlinger, inderelementer, fuger
Forbered underlaget fagligt korrekt med AQUAFIN-1K eller ASOCRET-M30 i en svummeagtig kon-
sistens, og påfør dette vådt i vådt med en hulkehl af ASOCRET-M30 med mindst 4 cm sidelængde. 
Ved skillefuger i byggeriet forstærkes tætningen med elastisk ADF-fugebånd eller ASO-tætnings-
bånd-2000-S, der indarbejdes i tætningen af fladerne.

GENNEMFØRINGER
I tilfælde af opstigende fugt eller sivevand, skal gennemføringer udføres med hulkehler af mine-
ralsk baseret mørtel. Efter tørring skal disse indlemmes helt i fladens tætning. I tilfælde af ikke 
trykkende vand, opstuvet sivevand eller trykkende vand, skal der anvendes mekanisk tætning 
omkring gennemføringerne, som f.eks. DOYMA kædetætninger eller rørkraver med flange.

Sprøjtevand/sokkel
Tætningen skal føres mindst 30 cm op over terrænet i sprøjtevandsområder. Tætningen skal række 
mindst 15 cm op over terrænets overkant efter tilpasning af terrænet. Som regel udføres dette 
med fleksible, mineralske svummemørtler, f.eks. AQUAFIN-RS300, så der opbygges en hæftende 
undergrund til f.eks. facadesokkelpuds etc. Overlapningen af den tykke bituminøse belægning på 
svummemørtlerne skal udgøre mindst 10 cm.

FORARBEJDNING
Underlaget skal for at opnå en god vedhæftning grunderes med en forbehandling bestående af 
ASOL-FE, fortyndet 1:5 med vand. Når forbehandlingen er hel tør, kan tætningen COMBIDIC-2K-
PREMIUM påføres korrekt på den forberedte undergrund. Har betonunderlaget store porer, anbe-
fales skrabelag, så luftblærer undgås i den bituminøse belægning. Tætningen ved bundpladerne 
skal føres mindst 10 cm ned for enden af bundpladen. I tilfælde af opstuvet sivevand/trykkende 
vand skal tætningen føres mindst 15 cm ned.

Der skal bruges en omrører (500 til 700 omdr./min.) med en egnet skovl til blandingen af den 
bituminøse belægning. Rør først godt op i bitumenkomponenterne, og tilsæt derefter pulveret i 
bitumenkomponenten. Bland massen homogent, så den er fri for klumper.
Blandingstiden varer ca. 3 minutter.

Forarbejdningen af COMBIDIC-2K-PREMIUM sker i form af en spartling eller sprøjtning med egne-
de sprøjteanlæg, f.eks. HighPump M8 (peristaltisk pumpe), HighPump Small eller HighPump Pictor 
(snekkepumpe). Informationer herom fås hos firmaet HTG HIGH TECH Germany GmbH, Berlin,
www.hightechspray.de eller www.gottfred.dk.
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BELASTNINGSTILFÆLDE IHT. DIN 18195 – DEL 4
Påfør COMBIDIC-2K-PREMIUM med et glittebræt i mindst 2 arbejdsgange. Det første lag kan være 
et dækkende skrabelag. En jævn lagtykkelse udføres primært med en tandspartel, og den lukkede 
overflade udføres derefter med tandspartlens glatte side. Forarbejdningen udføres vådt i vådt. 
Den tørre lagtykkelse skal udgøre mindst 3 mm.

BELASTNINGSTILFÆLDE IHT. DIN 18195 – DEL 5
(middel belastning):
Påfør COMBIDIC-2K-PREMIUM med et glittebræt i mindst 2 arbejdsgange. Indarbejd ASO-forstærk-
ningsbaner i det første, våde tætningslag ved kehler og kanter. Før den anden påføring, skal det 
første lag være så tørt, at det efterfølgende lag ikke beskadiger dette. Den tørre lagtykkelse skal 
udgøre B

BELASTNINGSTILFÆLDE IHT. DIN 18195 – DEL 6
Påfør COMBIDIC-2K-PREMIUM med et glittebræt i mindst 2 arbejdsgange. Indarbejd ASO-forstærk-
ningsbaner i det første, våde tætningslag. Før den anden påføring, skal det første lag være så tørt, 
at det efterfølgende lag ikke ødelægger dette. Den tørre lagtykkelse skal udgøre mindst 4 mm.

Kontrol af tætningen
Der bør generelt altid udføres en kontrol og dokumentation af lagets tykkelse. I belastningstilfæl-
de DIN 18195, del 5 og 6, skal den våde lagtykkelse samt gennemtørringen udføres og
protokolleres. Kontrollen af lagtykkelsen sker vådt, idet det våde lags tykkelse
måles (mindst 20 målinger på hvert objekt eller mindst 20 målinger for hver 100 m). Målepunk-
terne bør fordeles diagonalt. Alt efter byggeriet skal målepunkternes tæthed
forhøjes, f.eks. ved gennemtrængninger, overgange, samlinger. Begge lagtykkelser skal kontrolle-
res separat ved udførelser iht. DIN 18195, del 6. Kontrollen af gennemtørringen samt lagtykkelsen 
sker med en referenceprøve, der løsner laget ved hjælp af ridser og boringer. Referenceprøven 
består af underlaget på objektet (f.eks. mursten, betonplade), som er i i byggegruben.

DRÆN- OG BESKYTTELSESPLADER
Tætninger skal beskyttes mod vejrlig og mekaniske skader med egnet beskyttende tiltag eller lag 
iht. DIN 18195, del 10. De beskyttende lag må på intet tidspunkt udøve et punktuelt eller linjefor-
met tryk på tætningen. Bobleplast uden beskyttende lag eller bølgende beskyttelsesplader er
ikke egnede. Beskyttelseslag må først placeres, når tætningslaget er helt tørt. Beskyttelses- og 
drænplader kan fastgøres og klæbes helt fast og tæt op ad hinanden med COMBIDIC-2K-PREMIUM 
eller COMBIDIC-2K-CLASSIC. Der skal udføres en drænage iht. DIN 4095.

FYLDNING AF BYGGEGRUBE
Fyldningen af byggegruben udføres, når den, bituminøse belægning er helt tør. Fyldningen af byg-
gegruben skal ske iht. gældende bestemmelser. Fyldemateriale skal hældes i og komprimeres i lag. 
Sørg for, at de beskyttende lag ikke beskadiges eller glider ned.

BEMÆRKNINGER
�� Beskyt flader, som ikke skal behandles.
�� Må ikke forarbejdes ved regn, begyndende regn eller luftsamt undergrundtemperaturer på 

under +5° C.
�� Negativt vandtryk kan ikke optages af tætninger med bitumen. Der skal tætnes forinden 

med AQUAFIN-1K i områder, hvor dette kan forventes.
�� Murtoppe og åbne vinduesbrystninger skal beskyttes mod indtrængende vand.
�� Der skal udføres en tætning med AQUAFIN-RS300 eller
�� AQUAFIN-2K/M iht. gældende bestemmelser under vægge, der bygges op, samt i soklen.
�� Der må på intet tidspunkt, påføres mindre end den anførte minimums lagtykkelse!
�� Den anførte våde lagtykkelse må intet sted overskride mere end 100 %.
�� Beskyt COMBIDIC-2K-PREMIUM mod vejrlig, f.eks. regn, frost, stærkt sollys etc., til det er helt 

tørt!

Købers rettigheder mhp. vores materialers kvalitet ses af vores salgs- og leveringsbetingelser. Ved krav, der går 
ud over den her anførte anvendelse, står vores tekniske service til rådighed. Disse kræver en skriftlig bekræf-
telse, før de er bindende. Produktbeskrivelsen fritager
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COMBIDIC®-2K-CLASSIC 
2 KOMPONENT, BITUMINØS BELÆGNING (PMBC)

�� Tilsat polystyren
�� Søm-, fugeløs, revnelukkende tætning
�� Egnet til alle normale underlag i byggeriet
�� Uden opløsningsmiddel
�� Let og rentabel i brug
�� God stabilitet
�� Hurtig regnstabil
�� Tætningsmiddel iht. DIN 18195-2 / DIN EN 15814
�� Egnet som klæbemiddel til isolerings-, beskyttelses- og drænplader
�� Til indendørs og udendørs brug

ANVENDELSER
COMBIDIC-2K-CLASSIC er egnet til tætning af bygningsdele i berøring med jorden, f.eks. 
kældervægge, fundamenter, bundplader iht. belastningstilfældene:

�� Bundfugtighed og sivevand, der ikke opstuves, iht. DIN 18195-4
�� Ikke trykkende vand - jævn belastning iht. DIN 18195-5
�� Opstuvende sivevand iht. DIN 18195-6
�� Trykkende sivevand iht. DIN 18195-6

TEKNISKE DATA 

Basis
2 komponent anionisk, bituminøs belægning 
tilsat polystyren

Densitet ca. 0,7 kg/dm³

Forarbejdnings-/ undergrundtemp.: 5 °C til +30 °C

+ Forarbejdningstid: ca. 60 minutter

Gennemtørring: ca. 48 timer

Revnedækning, i henhold til DIN EN 15812: >2 mm (CB2)

Regnfast, i henhold til DIN EN 15816: < 8 timer (R2)

Vandtæthed (spaltetryk 1 mm) i henhold til 
DIN EN 15820:

> 0,75 bar (W2A)

Trykstyrke, (0,3 MN/m²) i henhold til 
DIN EN 15815:

C2A

Reaktion ved brand iht. DIN EN 13501-1: Klasse E

MAL Kode Emulsion 00-1, Pulver 00-4

Oplysningerne er baseret på +23° C og 50 % rel. luftfugtighed. De anførte specifikationer kan 
forlænge eller forkorte sig pga. udførelsessted og vejrlig.

MATERIALEBEHOV
�� Bundfugtighed og sivevand der ikke opstuves (DIN 18195-4): 4,0 l/m² = ca. 3 mm 

tykt tørrelag
�� Ikke trykkende vand – jævn belastning (DIN 18195-5): 4,0 l/m² = ca. 3 mm tykt tørrelag
�� Periodevis opstuvet sivevand/ trykkende vand*)(DIN 18195-6): 5,0 l/m² = ca. 4 mm 

tykt tørrelag
�� Isoleringspladeklæbning: ca. 1,3 l/m2/mm lagtykkelse

Der er ikke taget højde for et øget materialeforbrug ved ujævnheder i underlaget.

Art.-nr. 2 04912
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Leveringsform 30 l dunk

Opbevaring
Frostfrit, køligt og tørt, holdbar mindst 12 
måneder forseglet i den originale dunk, ved åbnet 
dunk skal produktet anvendes omgående

Rengøringsmiddel
Skyl værktøjet af med vand med det samme. 
Tørret materiale er svært at fjerne

UNDERLAGET
Underlaget skal være frostfri, bærende, plan, med åbne porer og lukket i overfladen. Overfladen må 
ikke have stenlommer, luftblærer, revner og grater, må ikke indeholde stoffer, som nedsætter vedhæft-
ningen, f.eks. støv, sintrerede lag og løse dele. Fordybninger > 5 mm samt mørtellommer, riller på tegl, 
åbne stød- eller liggefuger, brud, undergrunde med grove porer eller ujævnt murværk skal afrettes for-
inden med ASOCRET-M30. Afretningen kan også udføres med en afretnings- eller fuldspartling. Hjørner 
og kanter skal afrundes eller facetslibes efterfølgende på betondele. Cementslam lag ved overgangen 
mellem væggen og gulvet skal fjernes mekanisk.

Væg-/gulvsamlinger, inderelementer, fuger
Forbered underlaget fagligt korrekt med AQUAFIN-1K eller ASOCRET-M30 i en svummeagtig konsistens, 
og påfør dette vådt i vådt med en hulkehl af ASOCRET-M30 med mindst 4cm sidelængde. Ved skillefu-
ger i byggeriet forstærkes tætningen med elastisk ADF-fugebånd eller ASO tætningsbånd-2000-S, der 
indarbejdes i tætningen af fladerne.

GENNEMFØRINGER
I tilfælde af opstigende fugt eller sivevand, skal gennemføringer udføres med hulkehler af mineralsk 
baseret mørtel. Efter tørring skal disse indlemmes helt i fladens tætning. I tilfælde af ikke trykkende 
vand, opstuvet sivevand eller trykkende vand, skal der anvendes mekanisk tætning omkring gennemfø-
ringerne, som f.eks. DOYMA kædetætninger eller rørkraver med flange.

Sprøjtevand/sokkel
Tætningen skal føres mindst 30 cm op over terrænet i sprøjtevandsområder. Tætningen skal række 
mindst 15 cm op over terrænets overkant efter tilpasning af terrænet. Som regel udføres dette med 
fleksible, mineralske svummemørtler, f.eks. AQUAFIN-RS300, så der opbygges en hæftende undergrund 
til f.eks. facadesokkelpuds etc. Overlapningen af den tykke bituminøse belægning på svummemørtlerne 
skal udgøre mindst 10 cm.

FORARBEJDNING
Underlaget skal for at opnå en god vedhæftning grunderes med en forbehandling bestående af 
ASOL-FE, fortyndet 1:5med vand. Når forbehandlingen er hel tør, kan tætningenCOMBIDIC-2K-CLASSIC 
påføres korrekt på den forberedte undergrund. Har betonunderlaget store porer, anbefales skrabelag, 
så luftblærer undgås i den bituminøse belægning. Tætningen ved bundpladerne skal føres mindst 10 
cm ned for enden af bundpladen. I tilfælde af opstuvet sivevand/trykkende vand skal tætningen føres 
mindst 15 cm ned.

Der skal bruges en omrører (500 til 700 omdr./min.) med en egnet skovl til blandingen af den bitumi-
nøse belægning. Rør først godt op i bitumenkomponenterne, og tilsæt derefter pulveret i bitumenkom-
ponenten. Bland massen homogent, så den er fri for klumper.
Blandingstiden varer ca. 3 minutter.

Forarbejdningen af COMBIDIC-2K-CLASSIC sker i form af en spartling eller sprøjtning med egnede sprøj-
teanlæg, f.eks. HighPump M8 (peristaltisk pumpe), HighPump Small eller HighPump Pictor 
(snekkepumpe). Informationer herom fås hos firmaet HTG HIGH TECH Germany GmbH, Berlin,
www.hightechspray.de eller www.gottfred.dk.
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Belastningstilfælde iht. DIN 18195 – del 4
Påfør COMBIDIC-2K-CLASSIC med et glittebræt i mindst 2 arbejdsgange. Det første lag kan være et dækkende
skrabelag. En jævn lagtykkelse udføres primært med en tandspartel, og den lukkede overflade udføres derefter med
tandspartlens glatte side. Forarbejdningen udføres vådt i vådt. Den tørre lagtykkelse skal udgøre mindst 3 mm.

Belastningstilfælde iht. DIN 18195 – del 5
(middel belastning):
Påfør COMBIDIC-2K-CLASSIC med et glittebræt i mindst 2 arbejdsgange. Indarbejd ASO-forstærkningsbaner i det 
første, våde tætningslag ved kehler og kanter. Før den anden påføring, skal det første lag være så tørt, at det efter-
følgende lag ikke beskadiger dette. Den tørre lagtykkelse skal udgøre mindst 3 mm.

Belastningstilfælde iht. DIN 18195 – del 6
Påfør COMBIDIC-2K-CLASSIC med et glittebræt i mindst 2 arbejdsgange. Indarbejd ASO-forstærkningsbaner i det
første, våde tætningslag. Før den anden påføring, skal det første lag være så tørt, at det efterfølgende lag ikke
ødelægger dette. Den tørre lagtykkelse skal udgøre mindst 4 mm.

Kontrol af tætningen
Der bør generelt altid udføres en kontrol og dokumentation af lagets tykkelse. I belastningstilfælde DIN 18195, del 
5 og 6, skal den våde lagtykkelse samt gennemtørringen udføres og protokolleres. Kontrollen af lagtykkelsen sker 
vådt, idet det våde lags tykkelse måles (mindst 20 målinger på hvert objekt eller mindst 20 målinger for hver 100 m). 
Målepunkterne bør fordeles diagonalt. Alt efter byggeriet skal målepunkternes tæthed forhøjes, f.eks. ved gennem-
trængninger, overgange, samlinger. Begge lagtykkelser skal kontrolleres separat ved udførelser iht. DIN 18195, 
del 6. Kontrollen af gennemtørringen samt lagtykkelsen sker med en referenceprøve, der løsner laget ved hjælp af
ridser og boringer. Referenceprøven består af underlaget på objektet (f.eks. mursten, betonplade), som er i bygge-
gruben.

Dræn- og beskyttelsesplader
Tætninger skal beskyttes mod vejrlig og mekaniske skader med egnet beskyttende tiltag eller lag iht. DIN 18195, del
10. De beskyttende lag må på intet tidspunkt udøve et punktuelt eller linjeformet tryk på tætningen. Bobleplast
uden beskyttende lag eller bølgende beskyttelsesplader er ikke egnede. Beskyttelseslag må først placeres, når
tætningslaget er helt tørt. Beskyttelses- og drænplader kan og klæbes helt fast og tæt op ad hinanden med
COMBIDIC-2K-CLASSIC eller COMBIDIC-2K-PREMIUM. Der skal udføres en drænage iht. DIN 4095.

Fyldning af byggegrube
Fyldningen af byggegruben udføres, når den, bituminøse belægning er helt tør. Fyldningen af byggegruben skal ske
iht. gældende bestemmelser. Fyldemateriale skal hældes i og komprimeres i lag. Sørg for, at de beskyttende lag ikke
beskadiges eller glider ned.

BEMÆRKNINGER:
�� Beskyt flader, som ikke skal behandles.
�� Må ikke forarbejdes ved regn, begyndende regn eller luftsamt undergrundtemperaturer på under +5° C.
�� Negativt vandtryk kan ikke optages af tætninger med bitumen. Der skal tætnes forinden med AQUAFIN-1K i 

områder, hvor dette kan forventes.
�� Murtoppe og åbne vinduesbrystninger skal beskyttes mod indtrængende vand.
�� Der skal udføres en tætning med AQUAFIN-RS300 eller AQUAFIN-2K/M iht. gældende bestemmelser under 

vægge, der bygges op, samt i soklen.
�� Der må på intet tidspunkt, påføres mindre end den anførte minimums lagtykkelse!
�� Den anførte våde lagtykkelse må intet sted overskride mere end 100 %.
�� Beskyt COMBIDIC-2K-CLASSIC mod vejrlig, f.eks. regn, frost, stærkt sollys etc., til det er helt tørt!

Overhold det gældende Dansksikkerhedsdatablad!
GISCODE: BBP10 (A komp.) ZP1 (B komp.)

Købers rettigheder mhp. vores materialers kvalitet ses af vores salgs- og leveringsbetingelser. Ved krav, der går ud over den her 
anførte anvendelse, står vores tekniske service til rådighed. Disse kræver en skriftlig bekræftelse, før de er bindende. Produktbe-
skrivelsen fritager
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ASOL-FE 
PRIMER OG BESKYTTENDE MEMBRAN AF BITUMEN

�� Klar til brug
�� Bitumen-emulsion
�� Miljøvenlig, uden opløsningsmidler
�� Kan stryges og sprøjtes på
�� Til indendørs og udendørs brug

ANVENDELSER
ASOL-FE anvendes på beton, puds eller murværk i kældre, på vægge og fundamenter, som et be-
skyttende lag mod fugt og naturligt forekommende aggressive materialer i jorden, samt til primer 
i forbindelse med påføring af COMBIDIC-1K, COMBIDIC-2K-CLASSIC, COMBIDIC-2K-PREMIUM, 
kolde selvklæbende tætningsbaner eller polymerbitumenplader.

TEKNISKE DATA 

Basis Destillationsbitumen

Farve Brun-sort

Densitet ca. 1,01 kg/dm3

Masseandel af faste dele ca. 61 %

Grundering Ikke nødvendig

Forbrug ca. 200-250 ml/m2 til hvert lag

Forbrug ved grunding 
(5 dele ASOL-FE, 1 del vand)

ca. 200 ml/m2 (28 liter rækker til 140 m²)

Forarbejdnings-/undergrundstemp. +5° C til +30° C

Leveringsform 5, 14 og 28 l dunke

Opbevaring
Frostfrit, 12 måneder i den originale dunk, ved 
åbnet dunk skal produktet anvendes omgående

Rengøring
Rens redskaber grundigt med vand eller ASO-
R001 efter brug.

FORBEREDELSE AF UNDERLAG
Underlag, der skal behandles, skal være tør, bærende, så plan som muligt og med åbne porer, uden 
fordybninger, luftblærer, revner og grater, uden stoffer, som nedsætter vedhæftningen, f.eks. 
støv, olie, fedt og gamle lag, der ikke længere hæfter. Betonklæber og dele, der kan svummes, 
skal fjernes mekanisk. Bruddele, revner eller stenlommer i betonen skal spartles til med ASOCRET-
M30. Murværksflader skal påføres cementpudslag (MG III) forinden. Støvende eller kraftigt 
sugende underlag skal grunderes på forhånd med ASOLFE, fortyndet 1:5 med vand. I overgangen 
fra soklen til væggen samt i hjørner og kanter svummes med ASOCRET-M30 i en svummeagtig 
konsistens og påføres som hulkehl vådt i vådt af ASOCRETM30. Når fladen er helt tør, skal området 
behandles op til 15 cm på endeplanen med ASOL-FE.

PÅFØRING
Beskyttende membran 
ASOL-FE påføres med en pensel, rulle eller et egnet sprøjteapparat (mindst 2 lag). Den anden 
arbejdsgang kan udføres, når det første lag er fingertørt og stabilt og ikke kan ødelægges af den 
nye påføring.

Priming til COMBIDIC bitumenlag 
Fortynd ASOL-FE i forholdet 1:5 med vand. Det blandede materiale kan påføres med en rulle, pen-
sel, børste eller et egnet sprøjteapparat på den forinden korrekt forberedte underlag. Påføring af 
et tykt lag COMBIDIC-bitumen må først ske, når forbehandlingen er helt tør.

Forbehandling under kolde selvklæbende tætningsbaner eller polymerbitumenplader 
ASOL-FE kan alt efter undergrundens sugeevne fortyndes til maksimalt 1 : 1 med vand (poste-
vand). Det blandede materiale kan derefter påføres med en rulle, pensel, børste eller et egnet 
sprøjteapparat på den forinden korrekt forberedte underlag. Påføring af kolde selvklæbende 
tætningsbaner eller polymerbitumenplader må først ske, når forbehandlingen er helt tør.

Art.-nr. 2 02840
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BESKYTTENDE LAG

Tætninger skal beskyttes med egnede beskyttende lag, f.eks. beskyttelsesplader eller drænplader 
iht. DIN 18195, del 10 mod vejrlig, f.eks. stærkt sollys, regn, frost samt mod mekaniske skader. De 
beskyttende lag må på intet tidspunkt udøve et punktuelt eller linjeformet tryk på tætningen Be-
skyttelses- eller drænplader med COMBIDIC-1K, perimeterisolering, klæbes helt fast med COMBI-
DIC-2K-CLASSIC eller COMBIDIC-2K-PREMIUM. Dræn udlægges iht. DIN 4095.

BEMÆRKNINGER

�� Må ikke forarbejdes ved regn, begyndende regn eller luft-samt undergrundtemperaturer på 
under +5° C.

�� Beskyt flader, som ikke skal behandles, mod ASOL-FE.
�� Negativt vandtryk kan ikke optages af tætninger med bitumen. Der skal tætnes forinden med 

AQUAFIN-1K i områder, hvor dette kan forventes.
�� Murtoppe og åbne vinduesbrystninger skal beskyttes mod indtrængende vand.

Overhold det gældende Danske-sikkerhedsdatablad! 
GISCODE: BBP10

Købers rettigheder mhp. vores materialers kvalitet ses af vores salgs- og leveringsbetingelser. Ved krav, der går ud over den her anførte 
anvendelse, står vores tekniske service til rådighed. Disse kræver en skriftlig bekræftelse, før de er bindende. Produktbeskrivelsen fritager 
ikke brugeren for et omhyggeligt arbejde. Opret prøveflader i tilfælde af tvivl. Når der udgives en ny udgave af denne vejledning, bortfal-
der den gamle.
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ASO®-GLASVÆV 
�� Glasfibervæv med høj rivningsstyrke
�� Resistent mod alle skadelige stoffer, der måtte findes i betonunderlaget
�� Let at indarbejde i tætningssystemer

ANVENDELSESOMRÅDER:

ASO-forstærkningsindlægget er en systemkomponent i de bituminøse tætningssystemer COMBI-
FLEX eller COMBIDIC, når der kræves tætning mod forekommende indsivningsvand i henhold til DIN 
18 195, del 6. Desuden også systemkomponent af AQUAFIN-RS300 ved strimmelformede tætninger.

TEKNISKE DATA 

Farve Naturhvid

Maskevidde 2,5 x 2,5 mm

Rivningsresistent iht.  
DIN 53 857/Del 2:

ca. 1000 N/5 cm

Vægt ca. 80 g/m²

Forbrug ca. 1,1 m²/m²

Leveringsform
1 m × 25 m (B × L)
1 m × 100 m (B × L)

Opbevaring
Køligt, tørt, beskyttet mod sollys og 
vejrpåvirkninger, 24 måneder

FORARBEJDNING
ASO-forstærkningsindlægget tilskæres i den passende længde og indlægges overfladisk i den 
første arbejdsgang i COMBIFLEX- eller COMBIDIC-tætningen, fladt med en ca. 10 cm bred overlap-
ning og spartles glat. Før påføringen af det andet tætningslag skal det første tætningslag være så 
tørt, at det ikke kan blive beskadiget under den efterfølgende påføring.

Ved strimmelformede tætninger med AQUAFIN-RS300 forstærkes den fuge, der skal tætnes, midt 
på med en 30 cm bred strimmel af ASO-forstærkningsindlæg.

HENVISNING
ASO-forstærkningsindlæg er en komponent i systemerne:

�� COMBIFLEX-C2/S, COMBIFLEX-EL, 
COMBIFLEX-C2/P, COMBIDIC-1K, 
COMBIDIC-2K-CLASSIC og 
COMBIDIC-2K-PREMIUM ved tætninger iht. DIN 18 195, del 6.

�� ASO-forstærkningsindlægget må ikke klæbes sammen eller genbehandles med opløsningsmid-
delholdige produkter.

�� Rivningsstyrken aftager i takt med længere tids opbevaring i det fri.

Købers rettigheder mhp. vores materialers kvalitet ses af vores salgs- og leveringsbetingelser. Ved krav, der går ud over den her anførte 
anvendelse, står vores tekniske service til rådighed. Disse kræver en skriftlig bekræftelse, før de er bindende. Produktbeskrivelsen fritager 
ikke brugeren for et omhyggeligt arbejde. Opret prøveflader i tilfælde af tvivl. Når der udgives en ny udgave af denne vejledning, bortfal-
der den gamle.

Art.-nr. 2 05023
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ASO® -SYSTEMVLIES-02 (FIBERDUG)

�� PP-fiberdug med høj trækstyrke
�� Bestandig mod alle skadelige stoffer i jorden
�� Fiberdugens særlige struktur sørger for en sikker forbindelse til tætningslaget
�� Understøtter tørringen

ANVENDELSER
ASO-Systemvlies-02 bruges på tætninger af COMBIFLEX-C2/S, COMBIFLEX-C2/P og COMBIFLEX-EL. 
Det beskytter vandtætningsmembranen mod skader, hvis beskyttelsesplader eller drænplader glider 
af samt mod vejrlig, som f.eks. stærkt sollys. 

TEKNISKE DATA 

Basis 100 % polypropylen, hydrofob

Farve Naturhvid

Vægt 70 g/m2

Rivekraft DIN 53 857
på langs ca. 147 N/5 cm
på tværs ca. 105 N/5 cm

Brudforlængelse: DIN 53 857 
På langs ca. 144 %
På tværs ca. 144 %

Brudforlængelse: DIN 53 857 ca. 200-250 ml/m2 til hvert lag

Leveringsform
1 m/25 m (bredde/længde)
1 m/100 m (bredde/længde)

Opbevaring
Køligt, tørt, beskyttet mod sollys og vejrlig, 
24 måneder

FORARBEJDNING
ASO-Systemvlies-02 tilskæres til den ønskede længde. Placer tilskæringen på den endnu våde be-
lægning og tryk fast med en glitteplade, så folder og luftbobler trykkes væk. Udlæg banerne i stød. 
Sammenklæbningen af egnede beskyttelses- og drænplaner sker, når belægningen er helt tør, med 
COMBIDIC-1K eller COMBIDIC-2K-CLASSIC eller COMBIDIC-2K-PREMIUM på ASO-Systemvlies-02.

BEMÆRKNINGER
�� Trækstyrken aftager ved længere opbevaring udendørs.
�� ASO-Systemvlies-02 må ikke behandles eller klæbes sammen med produkter, der indeholder opløs-

ningsmidler.

Art.-nr. 2 05021

Købers rettigheder mhp. vores materialers kvalitet ses af vores salgs- og leveringsbetingelser. Ved krav, der går ud over den her anførte 
anvendelse, står vores tekniske service til rådighed. Disse kræver en skriftlig bekræftelse, før de er bindende. Produktbeskrivelsen fritager 
ikke brugeren for et omhyggeligt arbejde. Opret prøveflader i tilfælde af tvivl. Når der udgives en ny udgave af denne vejledning, bortfal-
der den gamle.



- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Side 11  |  Afsnit 2  |  04-2018

Ydeevnedeklaration, de såkaldte DoP dokumenter (Declaration of Performance), 
kan under hver enkelt varenummer, downloades på vores hjemmeside www.gottfred.dk EN 15814 +A1:2012

NAFUFLEX – SMØREMEMBRANER 
CE-MÆRKET IHT. DS/EN 15814, PMB-CB2, W2A, W2B, C2A

OVERSIGT OG PRODUKTVÆLGER
Nafuflex produkterne er sømløse, fugefrie og vedvarende fleksible, revneoverbyggende 
fugt- og vandisoleringsmembraner. Derudover er alle produkterne opløsningsmiddelfrie.

2-KOMPONENT (NAFUFLEX BASIC 2, NAFUFLEX PROFI TECH 2)
�� Nafuflex Basic 2 er fiberforstærket
�� Ved høj luftfugtighed og / eller køligt vejr tørrer Nafuflex Basic 2 mere sikkert
�� Tørrer hurtigt og er derved hurtigere regnfast
�� Nafuflex Profi Tech 2 er specielt egnet til sprøjtning

1-KOMPONENT (NAFUFLEX EASY TECH 1, NAFUFLEX PROFI TECH 1)
�� Skal kun omrøres
�� Nafuflex Easy Tech 1 indeholder polystyrolkugler og er derfor lette at spartle
�� I varmt vejr er Nafuflex Easy Tech 1 bedre, idet der undgås blandefejl
�� Nafuflex Profi Tech 1 er specielt egnet til sprøjtning, da den er mere flydende

PRODUKTVÆLGER
Bemærk venligst at nedenstående kun er vejledende

Type 1-komp. 2-komp. Spartles Sprøjtes Rulles på Kostes Tørretid

E TECH 1 + + + normal

P TECH 1 + + normal

Basic 2 + + + kort

P TECH 2 + + + normal

VINTER 
+5 ºC

EFTERÅR 
+10 ºC

FORÅR 
+10-15 ºC

SOMMER 
OVER +20 ºC

NAFUFLEX BASIC 2 / P TECH 2

NAFUFLEX E TECH 1

Det gælder for alle produkter, at bygningsdelene skal være frostfrie.
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NAFUFLEX PROFI TECH 1 
CE-MÆRKET IHT. DS/EN 15814, PMB-CB2, W2A, C2A

(TIDLIGERE NAFUFLEX 245)
Enkomponent, sprøjtbar kunststofmodificeret opløsningsmiddelfri
bitumenemulsion til fugtisolering i byggeri

PRODUKTEGENSKABER
�� Vandtætningsklasse W2A
�� Miljøvenlig, opløsningsmiddelfri
�� Højelastisk og revnedækkende op til 2 mm
�� Påføres med sprøjte (airless) 

ANVENDELSESOMRÅDER
Fugtisolering i byggeri, f.eks. fundamenter, støttemure, kældre, underjordiske gange og ga-
rager.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER 
Egenskaber Enhed Værdi Bemærkninger

Massefylde g/cm³ 0,98 30 liter = 29,40 kg, 200 liter = 196 kg

Brugstemperaturer ºC > +5 Luft- og overfladetemperatur

Tørretid Dage 2-4

Ved +20 ºC og 65 % relativ 
luftfugtighed.

Afhængig af temperatur, luftfugtighed, 
overflade og vådlagstykkelse forlænges 
eller forkortes tørretiden.

Vandtryk Enhed Forbrug/liter Tørlagstykkelse Vådlagstykkelse

≥ 0,075 N/mm2 (0,75 bar) l/m2 5,9 4 mm 5,9 mm

BRUGSANVISNING
Forberedelse af overflade
Nafuflex Profi Tech 1 kan bruges på alle mineralske overflader. Det anbefales, at hulkeler ud-
føres med vandtæt mørtel.

Grunding
Ved sugende overflader kan grunding foretages med en opløsning af 1 del Nafuflex Profi 
Tech 1 og 10 dele vand. Meget sugende eller støvede overflader kan grundes med Nafuflex 
grundimpræg nering. Grunding kan undlades ved påføring med airless sprøjtemetode.

Påføring 
Nafuflex Profi Tech 1 påføres jævnt og uden luftblærer. Lagtykkelsen retter sig efter det 
vandtryk som påvirker byggeriet. Et forstærkningsindlæg Glasvæv 25 nf indarbejdes, med 100 mm 
overlapning. Ved høje temperaturer og direkte solskin skal Nafuflex Profi Tech 1 påføres i tynde 
lagtykkelser indtil den krævede vådlagstykkelse er opnået. Dette gøres for at undgå blæredan-
nelser.

Efterbehandling
Nafuflex Profi Tech 1 skal beskyttes indtil den er regnfast. 

Nafuflex Profi Tech 1 må ikke udsættes for vand- eller frostpåvirkning før belægningen er 
fuldstændig gennemtør. Den gennemhærdede fugtisolering skal beskyttes vedvarende mod 
skadelige påvirkninger af statisk, dynamisk eller termisk art med et beskyttelseslag. Længere 
tids udsættelse for vejrliget skal undgås, da det kan føre til krakelering og revnedannelser på 
overfladen. Afhængig af overfladebeskaffenheden og den håndværksmæssige udførelse, kan 
brugsværdierne stige.
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PRODUKTKENDETEGN NAFUFLEX PROFI TECH 1
Prøveattest
Generel tysk prøveattest fra byggetilsynet efter »Kontrolprincipper for tildeling af generelle prøveat-
tester fra byggetilsynet for fugtisolering i byggeri«, Udgave: marts 2002 (MPA Dortmund) 

EMBALLAGE
28 liter spand

1 palle (12 spande á 28 liter)

HOLDBARHED
I ikke anbrudt emballage ca. 12 måneder ved tør opbevaring. Beskyttes mod frost! 
Angivelser vedr. egenskaber og beskaffenheder beror på laboratorieundersøgelser og kan afvige i 
praksis. For at efterprøve egnethed i enkelttilfælde, bør der foretages forsøg på stedet.

ARBEJDSMILJØ
MAL-kode: 00-1 (1993) 
Se i øvrigt 16-punkts sikkerhedsdatablad.

TEKNISK INFORMATION/ASSISTANCE
Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er 
GOTTFRED PETERSEN A/S´ konsulenter til Deres disposition.

Der tages forbehold for ændring af produktspecifikationer samt for fejl og udeladelser.
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NAFUFLEX EASY TECH 1 
CE-MÆRKET IHT. DS/EN 15814, PMB-CB2, W2A, C2A

(TIDLIGERE NAFUFLEX 1K-SP)
Opløsningsmiddelfri bitumenemulsion til isolering mod jordfugt, overfladevand
og vandtryk

ANVENDELSESOMRÅDER
�� Vand- og fugtisolering af bygningskonstruktioner inde og ude mod
�� -jordfugtighed
�� -grund- og nedsivningsvand
�� -vandtryk
�� Anvendes på vandrette og lodrette flader
�� Som klæber for isolerings- og drænplader

PRODUKTEGENSKABER
�� Elastisk og revnedækkende
�� Omkostningsbesparende - kan påføres i op til 6 mm tykkelse pr. arbejdsgang
�� Opløsningsmiddelfri, ingen lugtgener. Kan spartles eller sprøjtes på
�� Vandtætningsklasse W2A

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Egenskaber Data / bemærkninger

Produktet Opløsningsmiddei bitumenkautsjukemulsion med polystyrolfyldstof

Anvendelse Til fugt- og vandisolering mod jordfugt, overfladevand og vandtryk op til 7 bar

Konstistens Pastaagtig

Massefylde 0,75 (efter tilsætning af pulver 0,80) g/cm³

Påføring Primning: kost, børste Påføring: spartel eller murerske eller sprøjte

Brugstid Uden pulver > 3 timer med pulver maks. 3 timer (ved ca. +20 ºC)

Påføringstemperatur Luft- og underlagstemperaturer fra +5 ºC til ca. +35 ºC

Overflader
Alle mineralske overflader, murværk med glatte fuger, beton, gasbeton, tør eller let fug-
tigt, ikke frossen

Primning
Nafuflex Grundimprægnering fortyndes med vand 1:1, forbrug ca. 200-300 g/cm² fortyn-
det materiale, afhængig af overfladens sugeevne

Forbrug ved påføring Se omstående tabel

Tørring
Afhængig af temperatur, luftfugtighed, overflade og lagtykkelse ca. 3 dage.
ca. 3 dage. Lavere temperaturer hhv. højere luftfugtighed kan medføre længere tørretider.
Regnfast efter ca. 12 timer (ved +23 ºC)

Resistensliste Humussyre, kulsyre, sulfater. Andre resistenser oplyses på forespørgsel
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BRUGSANVISNING
Forbehandling
Kan anvendes på alle mineralske overflader som beton, puds eller murværk. Disse skal være 
faste og frie for belægninger, herunder fedt, olie, støv m.v., som kan have indflydelse på ved-
hæftningen. På murværk skal fremstående mørtelrester, betongrater og grus fjernes. 

Murværksfuger skal være fyldte og afrettede. Stærkt sugende og porøse overflader grundes 
med NAFUFLEX Grundimprægnering fortyndet med vand 1:1, forbrug ca. 200-300 g/cm² fortyn-
det materiale, afhængig af overfladens sugeevne.

Påføring
På den allerede tørre, grundede overflade påføres Nafuflex Easy Tech 1 med spartel, murerske 
eller stålglittebræt i et jævnt lag i én arbejdsgang. Nafuflex Easy Tech 1 kan også sprøjtes på. 
For at undgå revner må det allerede påførte materiale ikke viderebearbejdes. Der lægges glas-
væv mellem 1. og 2. påføringslag!

Hulkeler
I alle indadgående hjørner kan der udføres en hulkel med Nafufill KM 250. 
Når hulkelen er hærdet grundes først med NAFUFLEX og derefter påføres Nafuflex Easy Tech 1 
i et lag.

Nafuflex Easy Tech 1 kan anvendes ved temperaturer fra +5 ºC til +35 ºC. Højere temperaturer 
forkorter, og lavere temperaturer forlænger brugstiden. Arbejdet bør indstilles ved tempera-
turer under +5 ºC.

Åbnede spande skal altid lukkes lufttæt, selv ved kortere arbejdspauser.

Gennemtørringstiden for Nafuflex Easy Tech 1 er afhængig af temperatur og luftfugtighed. 
Ved normale temperaturer på ca. +15 - 20 ºC må påregnes en tørretid på min. 3 dage. 
Ved lavere temperaturer forlænges tørretiden. Nafuflex Easy Tech 1 er regnfast efter ca. 12 
timer (ved +23 ºC).

Udgravningen må først tilfyldes efter total gennemtørring af Nafuflex Easy Tech 1. 
For at udelukke beskadigelser, må murbrokker og sten med skarpe kanter ikke komme i direkte 
berøring med isoleringen. Egnet opfyldningsmateriale er f.eks. sand / jord og det er hen-
sigtsmæssigt at anvende drænplader eller hårde isoleringsplader som beskyttelse af Nafuflex 
Easy Tech 1. Længere tids udsættelse for vejrliget kan have en ugunstig indflydelse på isolerin-
gens langtidsholdbarhed, idet der er risiko for revnedannelser.

Arbejdsredskaber kan renses med vand, når materialet er frisk. Afhærdet materiale kan kun 
fjernes med opløsningsmidler. Rengøring af hænder kan foretages med almindelige håndrensn-
ingsmidler.

FORBRUG
Vandtryk Enhed Forbrug/liter Tørlagstykkelse Vådlagstykkelse

≥ 0,075 N/mm2 (0,75 bar) l/m² 5,2 4,0 mm 5,2 mm
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OPBEVARING
Bitumenemulsionen opbevares frostfrit i tætlukkede spande. Accelerator skal beskyttes mod fugt.
Ved korrekt opbevaring kan produkterne gemmes ca. 12 måneder.

EMBALLAGE
Nafuflex Easy Tech 1:  Spand à 30 liter 
Nafuflex Grunder:  Dunk á 10 liter 

ARBEJDSMILJØ
MAL-kode: Uden accelerator:  0-1 (1993) 

Emulsion:  00-1 
Pulver:  00-3 (1993)

Sundhedsfarlige stoffer:  Ifølge farestofregulativet ingen

Se i øvrigt 16-punkts sikkerhedsdatablad.

TEKNISK INFORMATION/ASSISTANCE
Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er 
GOTTFRED PETERSEN A/S´ konsulenter til Deres disposition.

Der tages forbehold for ændring af produktspecifikationer samt for fejl og udeladelser.
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NAFUFLEX BASIC 2 
CE-MÆRKET IHT. DS/EN 15814, PMB-CB2, W2A, C2A

(TIDLIGERE NAFUFLEX 2K)
Opløsningsmiddelfri bitumenemulsion til isolering mod jordfugt, overfladevand og vandtryk.

ANVENDELSESOMRÅDER
�� Udvendig vand- og fugtisolering af bygningskonstruktioner mod jordfugtighed 

og vand under hydrostatisk tryk
�� Isolering af altaner og terrasser
�� Isolering af vådrum / badeværelser
�� Vand- og fugtisolering af skakter, rensningsanlæg og underjordiske garager
�� Som klæber for isolerings- og drænplader

PRODUKTEGENSKABER
�� Fugefri, fleksibel isolering med revnedækkende egenskaber
�� Til alle almindelige mineralske overflader
�� Opløsningsmiddelfri og asbestfri
�� Spartles eller kostes på
�� Resistent over for en række salte og svage syrer
�� Vandtætningsklasse W2A

FORBRUG
Vandtryk Enhed Forbrug Tørlagstykkelse Vådlagstykkelse

≥ 0,075 N/mm2 (0,75 bar) kg/m2 6,6 4 mm 5,7 mm



- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Side 18  |  Afsnit 2  |  04-2018

EN 15814 +A1:2012

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Egenskaber Data / bemærkninger

Produktet
Bitumenkautsjukemulsion med hydraulisk hærdende 
specialfyldstoffer, 2-komponent, opløsningsmiddel- og asbestfri

Anvendelse Til fugt- og vandisolering mod jordfugt, overfladevand og vandtryk

Konsistens Pastaagtig efter blanding

Blandingsforhold 3 dele væske til 1 del pulver

Påføring
Priming: børste, kost
Påføring: spartel, kost

Brugstid Ca. 90 minutter ved + 20 ºC

Forarbejdnings-
temperatur

Luft- og underlagstemperaturer fra +5 ºC til ca. +35 ºC

Overflade
Tør eller let fugtig, ikke frossen; alle mineralske bæredygtige overfla-
der, helfuget murværk, beton og gasbeton

Primning
Blandet materiale fortyndes med vand 1:10. Forbrug ca. 50 - 80 g/m² 
ufortyndet materiale (afhængig af overfladens sugeevne)

Forbrug til belægning Se ovenstående tabel

Tørring
Afhængig af temperatur, luftfugtighed, overflade og lagtykkelse: 1 - 
3 dage, regnfast efter 3 timer ved +20 ºC / 65 % relativ luftfugtighed

Resistensliste
Humussyre, kulsyre, sulfater. 
Yderligere resistenser oplyses på forlangende

MAL-koder
Emulsion:
Pulver: 
Brugsklar: 

MAL-kode 0-1 (1993) - PR nr. 764001
MAL-kode 0-4 (1993) - PR nr. 764028
MAL-kode 0-1 (1993)

Sundhedsfarlige stof-
fer

Ifølge farestofregulativet - ingen

Der tages forbehold for ændring af produktspecifikationer samt for fejl og udeladelser.

BRUGSANVISNING
Forbehandling
Kan anvendes på alle mineralske overflader som beton, puds eller murværk. Disse skal være faste 
og frie for belægninger, herunder fedt, olie, støv m.v., som kan have indflydelse på vedhæftningen 
og på murværk skal fremstående mørtelrester, betongrater og grus fjernes.

Murværksfuger skal være fyldte og afrettede. Overfladen der skal behandles, kan være tør eller 
fugtig (men ikke våd / vandmættet). Det er dog hensigtsmæssigt at fuge tørre overflader. Det er 
vigtigt at der ikke er klart vand på vandrette overflader. Stærkt sugende eller porøse overflader 
skal primes før påføring af Nafuflex Basic 2. Udretning af ujævnheder sker ved efterfølgende 
opfyldning eller spartling med Nafuflex Basic 2.

Som primer anvendes fortyndet Nafuflex Basic 2. De to Nafuflex Basic 2 komponenter blandes 
færdigt i det leverede blandingsforhold 1:3. Blandingen fortyndes til primning med 1 del Nafuflex 
Basic 2 og 10 dele rent vand og påføres med en børste eller kost.

Materialeforbrug (uden vand) til primning = ca. 50 - 80 g/m² Nafuflex Basic 2, afhængigt af under-
lagets sugeevne.

Udførelse af spartellagene
Opblandingen af Nafuflex Basic 2 sker ved langsom tilsætning af pulverkomponenterne til den 
flydende komponent under omrøring med en langsomtgående boremaskine med påsat piskeris 
eller en passende mikser. Der røres, indtil blandingen er en homogen og pastaagtig spartelmasse. 
Nafuflex Basic 2 påføres med en spartel, kost eller sprøjtes på i et jævnt lag i en eller to arbe-
jdsgange, afhængig af kravene. For at undgå revnedannelse, bør det påførte og allerede afhær-
dende materiale ikke viderebearbejdes.

Det udføres som et dobbelt spartellag, hvor der mellem første og andet lag lægges MC Glasvæv 
nr. 25 nf med en overlapning på 100 mm.
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Udfyldning af hulkeler
Udvendige hjørner mellem væg og fundament fyldes først med Nafufill KM 250, hvorefter der 
primes med fortyndet Nafuflex Basic 2. Herefter påføres Nafuflex Basic 2 i to lag. 
Ligeledes kommes der to lag Nafuflex Basic 2 på rørgennemføringer, således at der opnås en 
effektiv isolering mod fugt og vandgennemtrængning.

Nafuflex Basic 2 har en brugstid på ca. 90 minutter ved +20 ºC og normal luftfugtighed. 
Højere temperaturer nedsætter og lavere temperaturer forlænger denne brugstid. 
Ved temperaturer under +5 ºC skal arbejdet indstilles.

Udgravningen må først tilfyldes efter total afhærdning og gennemtørring af Nafuflex Basic 2. 
Ved tilfyldning skal det sikres, at murbrokker eller løse sten med skarpe kanter ikke beskadiger 
belægningen. Dette kan gøres med drænmåtter, flamingoplader eller lignende.

Længere tids udsættelse for vejrliget kan have en ugunstig indflydelse på isoleringens langtid-
sholdbarhed, idet der er risiko for revnedannelser. Nafuflex Basic 2 er regnfast efter ca. 3 timer 
(ved +20 ºC).

Arbejdsredskaber kan renses med vand, når materialet ikke er afhærdet. 
Afhærdet materiale kan kun fjernes med opløsningsholdige midler. Rengøring af hænder kan 
foretages med almindelige håndrensningsmidler.

OPBEVARING
Begge komponenter opbevares frostfrit i tætlukkede spande. De flydende komponenter skal 
beskyttes mod frost. Pulverkomponenterne skal beskyttes mod fugt. Om muligt skal blandede 
hhv. åbnede spande, bruges helt op eller efter udtagning af væske opbevares tørt. 
I uåbnede originalspande er opbevaringstiden mindst 12 måneder.

EMBALLAGE
Spand med 21 liter emulsion + 7 kg pulverkomponent = 28 kg.

ARBEJDSMILJØ
MAL-kode: 00-1 (Brugsklar)

Se i øvrigt 16-punkts sikkerhedsdatablad.

TEKNISK INFORMATION/ASSISTANCE
Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er 
GOTTFRED PETERSEN A/S´ konsulenter til Deres disposition.

Der tages forbehold for ændring af produktspecifikationer samt for fejl og udeladelser.
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NAFUFLEX PROFI TECH 2 
CE-MÆRKET IHT. DS/EN 15814, PMB-CB2, W2A, W2B, C2A

SPRØJTEBAR OG RULLEBAR
(TIDLIGERE NAFUFLEX 2K-SP)
Opløsningsmiddelfri bitumenemulsion til isolering mod jordfugt,
overfladevand og vandtryk.

ANVENDELSESOMRÅDER
�� Udvendig vand- og fugtisolering af bygningskonstruktioner mod jordfugtighed
�� og vand under hydrostatisk tryk
�� Isolering af altaner og terrasser
�� Isolering af vådrum / badeværelser
�� Vand- og fugtisolering af skakter, rensningsanlæg og underjordiske garager
�� Som klæber for isolerings- og drænplader

PRODUKTEGENSKABER
�� Fugefri, fleksibel isolering med revnedækkende egenskaber
�� Til alle almindelige mineralske overflader
�� Opløsningsmiddelfri og asbestfri
�� Sprøjtes eller rulles på med korthåret eller langhåret rulle
�� Resistent over for en række salte og svage syrer
�� Vandtætningsklasse W2A med væv
�� Vandtætningsklasse W2B uden væv

FORBRUG
Vandtryk Enhed Forbrug Tørlagstykkelse Vådlagstykkelse

≥ 0,075 N/mm2 (0,75 bar) kg/m² 6,6 4 mm 5,7 mm
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Egenskaber Data / bemærkninger

Produktet
Bitumenkautsjukemulsion med hydraulisk hærdende specialfyldstof-
fer, 2-komponent, opløsningsmiddel- og asbestfri

Anvendelse Til fugt- og vandisolering mod jordfugt, overfladevand og vandtryk

Konsistens Pastaagtig efter blanding

Blandingsforhold 4,6 dele væske til 1 del pulver

Påføring Sprøjte eller rulle

Brugstid Ca. 90 minutter ved +20 ºC

Forarbejdningstemp. Luft- og underlagstemperaturer fra +5 ºC til ca. +35 ºC

Overflade
Tør eller let fugtig, ikke frossen, alle mineralske, bæredygtige over-
flader, helfuget murværk, beton og gasbeton

Forbrug til belægning Se ovenstående tabel

Tørring
Afhængig af temperatur, luftfugtighed, overflade og lagtykkelse: 1-3 
dage, regnfast efter 3 timer ved +20 ºC / 65 % relativ luftfugtighed

Resistensliste
Humussyre, kulsyre, sulfater. Yderligere resistenser oplyses på 
forespørg sel

Mal-koder
Emulsion MAL-kode 00 -1 (1993)

Pulver MAL-kode 00 -3 (1993)

Sundhedsfarlige stoffer Ifølge farestofregulativet - ingen

Der tages forbehold for ændring af produktspecifikationer samt for fejl og udeladelser.

BRUGSANVISNING
Forbehandling
Kan anvendes på alle mineralske overflader som beton, puds eller murværk. 
Disse skal være faste og frie for belægninger, herunder fedt, olie, støv m.v., som kan have indflydelse 
på vedhæftningen og på murværk skal fremstående mørtelrester, betongrater og grus fjernes.

Murværksfuger skal være fyldte og afrettede. Overfladen der skal behandles, kan være tør eller fugtig 
(men ikke våd / vandmættet). Det er dog hensigtsmæssigt at fugte tørre overflader. Det er vigtigt, at 
der ikke er klart vand på vandrette overflader. 
Udretning af ujævnheder sker ved efterfølgende opfyldning eller spartling med Nafuflex Profi Tech 2. 

Udførelse
Opblandingen af Nafuflex Profi Tech 2 sker ved langsom tilsætning af pulverkomponenterne til den 
flydende komponent under omrøring med en langsomtgående boremaskine med påsat piskeris eller 
en passende mikser. Der røres, indtil blandingen er en homogen og pastaagtig spartelmasse.

Nafuflex Profi Tech 2 påføres med en sprøjte i et jævnt lag i en eller to arbejdsgange afhængig af 
kravene. For at undgå revnedannelse bør det påførte og allerede afhærdende materiale ikke vider-
ebearbejdes.

Det udføres som et dobbelt lag, hvor der mellem første og andet lag lægges MC Glasvæv nr. 25 nf med 
en overlapning på 100 mm.
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Udfyldning af hulkeler
Udvendige hjørner mellem væg og fundament fyldes først med Nafufill KM 250. Herefter påfø-
res Nafuflex Profi Tech 2. Ligeledes kommes der 2 lag Nafuflex Profi Tech 2 på rørgennemførin-
ger, således at der opnås en effektiv isolering mod fugt og vandgennemtrængning.

Nafuflex Profi Tech 2 har en brugstid på ca. 90 minutter ved +20 ºC og normal luftfugtighed. 
Højere temperaturer nedsætter og lavere temperaturer forlænger denne brugstid. 
Ved temperaturer under +5 ºC skal arbejdet indstilles.

Udgravningen må først tilfyldes efter total afhærdning og gennemtørring af Nafuflex Profi Tech 
2. Ved tilfyldning skal det sikres, at murbrokker eller løse sten med skarpe kanter ikke beskadi-
ger belægningen. Dette kan gøres med drænmåtter, flamingoplader eller lignende.

Længere tids udsættelse for vejrliget kan have en ugunstig indflydelse på isoleringens langtids-
hold-barhed, idet der er risiko for revnedannelser. 
Nafuflex Profi Tech 2 er regnfast efter ca. 3 timer (ved +20 ºC).

Arbejdsredskaber kan renses med vand, når materialet ikke er afhærdet. Afhærdet materiale 
kan kun fjernes med opløsningsholdige midler. Rengøring af hænder kan foretages med almin-
delige håndrensningsmidler.

OPBEVARING 
Begge komponenter opbevares frostfrit i tætlukkede spande. De flydende komponenter skal 
beskyttes mod frost. Pulverkomponenterne skal beskyttes mod fugt. 
Om muligt skal blandede hhv. åbnede spande, bruges helt op eller efter udtagning af væske 
opbevares tørt. I uåbnede originalspande er opbevaringstiden mindst 12 måneder.

EMBALLAGE
Spand med 23 liter emulsion + 5 kg pulverkomponent = 28 kg

ARBEJDSMILJØ
MAL-kode: 00-1 (Brugsklar) 
Se i øvrigt 16-punkts sikkerhedsdatablad.

TEKNISK INFORMATION/ASSISTANCE
Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er 
GOTTFRED PETERSEN A/S´ konsulenter til Deres disposition.

Der tages forbehold for ændring af produktspecifikationer samt for fejl og udeladelser.
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FORDELE VED NAFUFLEX PRODUKTER

NAFUFLEX Bitumenemulsioner til fugt- og vandisolering
Når der er behov for bitumen produkter til fugt- og vandisolering under jord, er der en række 
fordele ved Nafuflex produkterne.

Miljørigtig projektering 
Alle produkter er vandbaserede, d.v.s. uden opløsningsmidler. 
Det giver en bedre sikkerhed og et bedre arbejdsmiljø på arbejdspladsen og skåner samtidigt 
vores natur. Det gør det også nemmere at komme af med den tomme emballage.

Højelastiske 
Alle produkter er højelastiske, for at kunne absorbere eventuelle bevægelser i konstruktionen. 

Tåler store vandtryk 
Produkterne kan tåle vandtryk. 

Løsningerne skræddersyes til de konkrete behov
Vi tilpasser løsningerne til det konkrete projekt, herunder om der er behov for beskyttelse mod 
jordfugt, overfladevand eller direkte vandtryk. 
Samtidigt har vi en række specialløsninger til bevægelsesfuger.

Nemme at påføre
Produkterne kan kostes, rulles, spartles eller sprøjtes på. 

Underentreprenører kan bruges
Vi kan være behjælpelige med at finde en underentreprenør, der kan stå for udførelsen og 
påføringen af produkterne.

Assistance i alle faser af projekterne
Vi kommer gerne med råd og vejledning i alle faser fra projektering til praktisk udførelse. 
Dette er naturligvis uden beregning.

NAFUFLEX bitumenemulsioner til fugt- og vandisolering
Vejledende oversigt over anvendelser og forbrug

Produktnavn MAL-kode Vandtryk 0,75 bar

Nafuflex Profi Tech 1 00-1 (1993) 5,9 liter/m²

Nafuflex Profi Tech 2 00-1 (1993) 6,6 kg/m²

Nafuflex Easy Tech 1 00-1 (1993) 5,2 liter/m²

Nafuflex Basic 2 00-1 (1993) 6,6 kg/m²

Der skal altid ilægges glasvæv mellem 1. og 2. påføring.
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EXPERT PROOF 
DEN FØRSTE GRØNNE BITUMENFRI VANDTÆTNINGSMEMBRAN 
MED EHS-TEKNOLOGI.

Overgår de almindelige krav til vandtætning af byggeri.

PRODUKTEGENSKABER
�� To komponent - bitumenfri, grøn – Elastomer hybridtætningsmembran
�� Miljø harmløst – og derfor også egnet hvor der er forbindelse til grundvand
�� Hurtig gennemtørring og høj trykstabilitet ved efterfølgende hurtig tilbagefyldning
�� Højfleksibel – revneoverbyggende på op til 2 mm revnebredde
�� Kan påføres med spartel eller sprøjte. (skruepumpe)
�� Miljøvenligt, uden organiske opløsningsmidler
�� Testet iht. DIN18195, samt tysk DiBt-datablad ”Vurdering af bygningsprodukters 

virkning på jord og grundvand”
�� Stabil, også ved solpåvirkning, f.eks. ved overgangen omkring soklen

ANVENDELSESOMRÅDER
�� Som tætning af vertikale, horisontale og skrånende flader under beskyttelseslag i 

overensstemmelse med DIN 18195 del 4, 5 og 6
�� Som sokkeltætning i stænkvandsområdet
�� Til eftertætning (tætningslæmning iht. tysk WTA datablad 4-6-03)

FORARBEJDNING
Forberedelse af underlag
Expert Proof kan påføres på alle mineralske underlag. Forberedelse af underlag skal foretages 
iht. DIN 18195, del 3 (frostfrit, tørt og rent). Lidt fugtige overflader er tilladeligt. 
Fordybninger på >5 mm skal lukkes med en dertil egnet mørtel. I samlingerne mellem gulv og 
væg laves hulkel med mineralsk mørtel. I tilfælde af at der skal arbejdes oven på en gammel 
tætning, foretages først en spartling eller der påføres et tyndt lag med pensel. Tætningslaget 
kan herefter påføres oven på spartlingen. På sugende eller porøse underlag foretages der en 
kradsspartling eller lunkespartling med ufortyndet Expert Proof forud for den egentlig tætning 
med Expert Proof.

FORARBEJDNING AF TÆTNINGSMASSEN
Expert Proof blandes i mindst 3 minutter, med ankerformet piskeris og en langsomt roterende 
røre apparat, til en homogen og pastøs spartelmasse, som sprøjtes på væggen eller smøres på 
med en murske. Lagtykkelsen afhænger af vand- og fugtbelastningen. For efterfølgende tæt-
ning (iht. WTA Datablad), skal der i tilfælde af jordfugtighed og intet vandtryk påføres mindst 2 
mm (2 lag). 
Hvis vandbelastningen er højere påføres mindst 3 mm (2-3 lag).

TØRRING OG BESKYTTELSE
For at blive vandtæt skal Expert Proof beskyttes mod regn. Belægningen skal, indtil den er fuld-
stændig tør, beskyttes mod vand og frost. Når tætningen er tør, skal den, via passende beskyt-
telseslag (f.eks. isolering) beskyttes permanent mod skadelige påvirkninger af statisk, dynamisk 
og termisk karakter. Efterfølgende kan byggegruben opfyldes lagvis. Regntæt efter ca. 3 timer.

YDERLIGERE INFO
Til tætning af bygninger skal DIN 18195 såvel som retningslinjerne for projektering og udfø-
relse af tætninger med kunststofmodificerede bitumensbelægninger (3. udgave, maj 2010, 
”Deutsche Bauchemie”) respekteres. Endvidere gælder også det tyske WTA-databladet 4-6-03 
”eftertætning af byggeri i kontakt med jord”
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EXPERT PROOF
HURTIGERE, TÆTTERE, MERE STABILT – SIMPELTHEN MERE SIKKERT

DEN MULTIFUNKTIONELLE VANDTÆTNING
Expert Proof kan anvendes på mange måder. Den i vandbassin
testede uigennemtrængelighed viser, at produktet er sikkert at
anvende - også ved kun 2-3 mm lagtykkelse uden vævindlæg.

Om den anvendes som vandtætning iht. DIN 18195 som
stænkvands-sokkel-tætning eller som hæftende vandtætning
på alle mineralske underlag, så hæfter Expert Proof godt, tørrer
hurtigt og yder optimal beskyttelse mod vandtryk. Hæfteevnen på
mineralske underlag, metaller og på kunststof viser værdier på
> 0,4 N / mm² og på beton endda > 0,8 N / mm², altså tydeligt
højere værdier end dem der er målt for termoplast på bitumenbasis.
Den høje grad af vandtæthed og tørringshastigheden gør Expert Proof
til den ideelle vandtætning til betonbyggeri.

Fleksibel som en “KMB” membran, robust som en tætningsslæmning
og så hurtigttørrende som man har behov for. Med Expert Proof er det
ingen sag at vandtætte den ene dag og tilbagefylde den næste dag.

DERES FORDELE:
ff Hurtig tørring = hurtig byggetid

ff God vedhæftning på meget forskellige underlag

ff Revneoverbyggende på op til 2 mm

ff Højt sikkerhedsniveau ved små lagtykkelser

ff Stor fladekapacitet, da det er let at udglatte

ff Kan anvendes hvor der bruges maskiner

Den multifunktionelle vandtætning
Expert Proof kan anvendes på mange måder. Den i vandbas-
sin testede uigennemtrængelighed viser, at produktet er
sikkert at anvende - også ved kun 2-3 mm lagtykkelse uden 
vævindlæg.

Om den anvendes som vandtætning iht. DIN 18195 som 
stænkvands-sokkel-tætning eller som hæftende vandtæt-
ning på alle mineralske underlag, så hæfter Expert Proof 
godt, tørrer hurtigt og yder optimal beskyttelse mod vand-
tryk. Hæfteevnen på mineralske underlag, metaller og på 
kunststof viser værdier på > 0,4 N / mm² og på beton endda 
> 0,8 N / mm², altså tydeligt højere værdier end dem der er 
målt for termoplast på bitumenbasis. Den høje grad af vand-
tæthed og tørringshastigheden gør Expert Proof til den ide-
elle vandtætning til betonbyggeri.

Fleksibel som en "KMB" membran, robust som en tætnings-
slæmning og så hurtigttørrende som man har behov for. Med 
Expert Proof er det ingen sag at vandtætte den ene dag og 
tilbagefylde den næste dag.

Deres fordele:
Hurtig tørring = hurtig byggetid

God vedhæftning på meget forskellige underlag

Revneoverbyggende på op til 2 mm

Højt sikkerhedsniveau ved små lagtykkelser

Stor fladekapacitet, da det er let at udglatte

Kan anvendes hvor der bruges maskiner

Hurtigere, tættere, mere stabilt – simpelthen mere sikkert.

Tørring Anbring 
beskyttelsesplader

Opfyldning

Byggetid

72

48

24
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Faktor Enhed Værdi Bemærkninger

Vægtfylde g/dm3 ca. 1,15 Blandet materiale

Forarbejdsningstid Timer ca. 1 Ved 20o C og 65% relativ luftfugtighed

Forarbejdsningsbetingelser o C +5 - +30 Luft – og undergrundstemperatur

Tørring / klar til jordfyld Timer ca. 24

Ved 20o C og 65% relativ luftfugtighed.
Afhængig af temperatur, luftfugtighed,
undergrund og vådlagstykkelse forlæn-
ges
eller forkortes tørringstiden

Vådlagstykkelse    Tørlagstykkelse.

Forbrug op til 2 bar

kg/m2

2,8 2,4 mm 2 mm

Forbrug op til 4 bar 4,2 3,7 mm 3 mm

Forbrug op til 7 bar 5,5 4,8 mm 4 mm

Afhængigt af undergrundens beskaffenhed og den rent håndværksmæssige udførelse kan forbrugs-
værdierne forøges.

Yderligere produktinfo

Prøvningsattester

Tysk Almen byggeattest P-220008527-11
Testrapport ”Grundvandshygiejninsk prøve” K-191140-10-B
Undersøgelsesrapport ”Bæreevne ved tryk” nr. 51-10-0020
KMB-testrapport, som tillæg til tysk DIN 18195, del 4,5,6

Levering
Spande á 28 kg
1 Palle = 12 spande á 28 kg = 336 kg i alt.

Opbevaring
Tørt og i lukket original emballage – ca. 12 måneder.
Beskyttes mod frost.

Bortskaffelse af 
emballage

Beholderen tømmes helt.

Oplysninger om egenskaber/beskaffenhed berør på laboratorieundersøgelser og kan i praksis afvige.
For at bestemme teknisk egnethed bør der i de enkelte tilfælde foretages tests under de aktuelle betingel-
ser.  

ARBEJDSMILJØ
MAL-kode: Brugsklar blanding: 00 -2 (1993) 
Se iøvrigt 16-punkt sikkerhedsdatablad.

TEKNISK INFORMATION/ASSISTANCE
Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er 
GOTTFRED PETERSEN A/S´ konsulenter til Deres disposition.

Der tages forbehold for ændring af produktspecifikationer samt for fejl og udeladelser.

TEKNISKE EGENSKABER
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CONTROLL®BETONGTETT 
LØSER FUGT- OG VANDTÆTNINGSPROBLEMER ENKELT, 
EFFEKTIVT OG PERMANENT

ANVENDELSESOMRÅDER
�� Fundamenter 
�� Kældergulve
�� Vægge 
�� Terrasser
�� Belægningssten
�� Murpuds
�� Skorstene
�� Tagsten af beton
�� Garager
�� Landbrug
�� Brønde / bassiner

PRODUKTET ER BÅDE TIL INDUSTRIELT OG PRIVATBRUG
�� Vandtætning af vægge og gulve ud- og eller indvendigt fra 
�� Tætning af gulve og vægge i landbruget 
�� Overfladebehandling af siloer 
�� Behandling af udvendig beton og murværk mod påvirkning af vand og fugt 
�� Fødevareindustri, drikkevandsforsyning, vandbehandling, spildevandsanlæg, lagerhaller, 

facaderenovering, m.m.

Controll® Betongtett er en farveløs, giftfri permanent forsegling til brug mod fugt- og vand-
tætningsproblemer i al beton. Produktet stopper indtrængning af vand, sur nedbør, olie etc. 
Forebygger også rust i armering, sprækker, saltflager, svamp, mug, og algedannelser. 
Samtidig sikres korrekt pH-værdi i betonen, som er vigtigt for at forhindre nedbrydning. 
Betonen kan behandles selv om den er fugtig, dog må overfladen ikke ”sejle” i vand.

Controll® Betongtett lader underlaget ånde (diffusionsåbent), og fungerer også udmærket både 
som primer, hæftebro og støvbinder.

Påføring vil efterlade en klar og naturlig overflade, uden hinde eller ”film”. Specielt udviklede til-
sætninger giver produktet enestående indtrængning. Brug af Controll® Betongtett er økonomisk 
i brug, og produktet har høstet gode referencer.

Egenskaber Data / Bemærkninger

Form / konsistens Væske

Farve Farveløs

Lugt Ingen, eller svagt som sæbe

Opløselighed Let opløseligt i vand

Opløsningsfaktor 350 (g / 100g H2O 20º C)

Kogepunkt 100º C

Vægtfylde 1,135 g / ml / 20º C

Damptryk 0,00025-0,001 Pa / 999º C

Bestandig over for pH-værdi 3 - 12

Viskositet 1 - 5 Cp / 20º C

Vandtryk Min. op til 10 bar (100 m VS)

Påføringstemperatur + 5º C - + 40º C

Rækkeevne
3 - 6 m² pr. liter, ved 2 påføringer afhængig af
underlagets sugeevne
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FORBRUG 
3 - 6 m² pr. liter ved 2 påføringer, afhængig af underlagets sugeevne. 
Hvis overfladen er meget ru og absorberer store mængder fugt, kan det være nødvendigt med en 
tredje påføring.

PRODUKTBESKRIVELSE
Controll® Betongtett er specialudviklet og fokuseret mod fugtskadet beton og forebyggende 
vedligeholdelse / reparation af beton. Udviklet til fugt- og vandtætning af både beton og murværk.

��  Leveres i klar væskeform, færdigblandet til brug 
�� En natriumsilikat modificeret med en katalysator, der sikrer dyb indtrængning i beton
�� og murværk 
�� Reagerer med kalken i beton i en to-trins proces. I første trin dannes en luft / kiselgel,
�� som senere går over i en glaslignende forsegling.
�� Denne forsegling er permanent og bliver en del af betonen. 

Reaktionen sker inde i betonstrukturen og øger hele betonens hårdhed. Betonen bliver vandtæt.
Controll® Betongtett har andre gode egenskaber, det:

�� styrker betonoverfladen 
�� binder betonstøv 
�� giver en tæt og rengøringsvenlig overflade 
�� gør overfladen modstandsdygtig over for syrer, olie og andre kemikalier

 FORDELE
�� økonomisk i brug (én permanent behandling rækker i betonens levetid) 
�� arbejdsmiljøvenligt, afgiver hverken lugt eller dampe 
�� miljøvenligt, vandopløst 
�� ændrer ikke strukturen på beton- og murværksoverfladen 
�� nem at anvende, klar og lugtfri væske, færdigblandet til brug 
�� fortrænger olie- og fedtrester 
�� der kræves ingen specialuddannelse eller specialudstyr for at anvende produktet 
�� gør betonen syrefast og hindrer indtrængning af fedt, olier og skadelige kemikalier 
�� giver en god vedhæftning for efterfølgende overfladebehandlinger 

EGENSKABER
Controll® Betongtett´s sammensætning og raffinering sikrer en dyb indtrængning i beton og 
murværk og giver dermed den vedvarende og effektive tæthed i konstruktionen, indtrængningen 
er under laboratorieprøvning målt til 195 mm. Den behandlede overflade er vandtæt, men diffusi-
onsåben og kan fortsat ånde. 

Controll® Betongtett nedbrydes ikke af sollys, rengøring eller anden mekanisk overfladepåvirk-
ning. Hvis overfladen er meget ru og absorberer store mængder fugt, kan det være nødvendigt 
med en tredje påføring.

BRUGSVEJLEDNING 
Forberedelse 
Overfladen skal være fri for støv, gammel maling eller andre belægninger, der kan hindre ind-
trængningen i betonen.

Beskyttelse af andre overflader 
Blanke overflader såsom glas, aluminium, fliser, polerede overflader og blanke malinger bør til-
dækkes, da de kan blive matte. (pga. det basiske i produktet).

Revner/svindrevner 
Større revner skal repareres professionelt før påføringen. Der kan anbefales Zentrifix/Nafufill, se 
f.eks. vores katalog »MC-systemer til betonrenovering«.
Ved mindre revner (mindre end 2 mm) påføres direkte i revnen, indtil denne ikke suger mere.
Gennemgående revner skal forsegles / lukkes på siden modsat behandlingssiden.
Der dannes hermed mulighed for produktets indtrængning i og forsegling af betonen.
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TIDLIGERE BEHANDLEDE OVERFLADER 
Hvis overfladen tidligere har været behandlet med et vandtætningsmiddel, skal der testes for-
Controll® Betongtett’s indtrængningsevne. 
Testen gøres med vand: 

�� Hvis vanddråber perler på overfladen, kan indtrængningen ikke ske 
�� Hvis vandet derimod opsuges, vil Controll® Betongtett også trænge ind, forsegle og 

dermed beskytte mod yderligere nedbrydning

Ny beton 
Må først behandles efter 28 døgns hærdning. Påføres der på en ikke færdighærdet beton, vil 
indtrængningen være mindre, da kapillarene først dannes i betonen i løbet af de 28 døgn, når 
vandet fordamper.

Inden brug 
Omrør eller ryst beholderen, det sikrer ensartethed i produktet. 

Påføringstemperatur 
skal være mellem +5° C og +40° C. Er betonoverfladen over +20° C eller meget tør, kan overfla-
den med fordel fugtes let med vand.

Påføringsmetode 
På mindre områder anvendes rulle eller pensel. På større arealer benyttes lavtrykssprøjte, (max. 
3 bar). Overfladen fugtes godt med midlet, men undgå pytter på vandrette flader. Gentag pro-
cessen umiddelbart når første lag er tørret. Ved stærkt sugende underlag påføres endnu et lag.

For at fremskynde forseglingsprocessen og bortvaske eventuel overskydende væske, skylles 
efter med vand, hvis det er muligt efter sidste påføring. Påkrævet ved udvendig behandling af 
teglsten.

Udfældninger 
Hvis udfældninger forekommer, skylles efter med vand senest 12-24 timer efter behandlingen.

EFTERBEHANDLING
Tørring/hærdning starter umiddelbart og kan tage op til 14 dage. Let færdsel med fodtøj kan til-
lades 1/2 time efter påføringen. Efter 12 - 24 timer kan der forekomme udfældninger.

Maling/belægning kan påføres efter 14 dage.

SPRØJTEPROCEDURE/ UDSTYR 
Brug almindelig lavtrykssprøjte (max. 3 bar) til større områder, aldrig højtrykssprøjte. 

Påføring 
Påfør tilstrækkelig Controll® Betongtett, indtil overfladen er gennemvædet. Undgå pytter eller 
at produktet løber ned af overfladen. Skyl overskydende ansamlinger bort med vand.

Der skal ikke påføres med større tryk, end at der netop opnås et pænt strålemønster fra dysen.

Gentag processen umiddelbart når første lag er tørret. Ved stærkt sugende underlag påføres 
endnu et lag. For at fremskynde forseglingsprocessen og bortvaske eventuel overskydende 
væske, skylles efter med vand, hvis det er muligt efter sidste lag. (Påkrævet ved udvendig 
behandling af teglsten). Hvis påføringen finder sted udendørs og i blæst, bør der gøres foran-
staltninger for at undgå utilsigtet aflejring på tilstødende overflader.

RENGØRING 
Udstyr rengøres med vand straks efter brug.
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FORHOLDSREGLER 
Produktet er ikke mærkningspligtigt.  
Undgå spild og direkte kontakt med øjne og hud, produktet kan være lokalirriterende.

OPBEVARING 
Opbevares tørt og frostfrit. 

EMBALLAGE 
Leveres i plastdunke á 20 liter, tromler á 200 liter og pallecontainere á 1000 liter.

BORTSKAFFELSE
Tøm venligst emballagen helt af hensyn til miljøet.

ARBEJDSMILJØ
MAL-kode: 00-1 (1993) 
PR. nr.: 1562823 
Se iøvrigt 16-punkt sikkerhedsdatablad.

TEKNISK INFORMATION/ASSISTANCE
Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er 
GOTTFRED PETERSEN A/S´ konsulenter til Deres disposition.

Der tages forbehold for ændring af produktspecifikationer samt for fejl og udeladelser.
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Fibre trukket fra yderste geotekstil
går gennem membranen

og ind i betonen.

VOLCLAY® VOLTEX MEMBRANER
NÅLESTANSET NATRIUMBENTONIT/GEOTEKSTILVANDTÆTNINGS- 
MEMBRAN

ANVENDELSE
Membran under bundplader og fundamenter og udvendig på kældervægge

PRODUKTEGENSKABER
�� Selvtættende
�� Virker som en ”hud” på betonen
�� Kan anvendes under stort set alle vejrforhold 
�� 100% vedhæftning til betonen (når den er indstøbt)

VARIANTER
�� Voltex (almindelig udgave)
�� Voltex DS (med lamineret plastfolie på yderside)
�� Voltex CR (til saltvand og forurenet vand)
�� Voltex CRDS - (med lamineret plastfolie til saltvand og forurenet vand)

TEKNISKE DATA
(Gælder alle typer)

Bredde Længde Tykkelse Vægt / rl. Pr. palle

1,10 m 5,0 m 6 mm 33 kg 192,50 m2

2,5 m 20,0 m 6 mm 312,50 kg*

5,0 m 40,0 m 6 mm 1250 kg* 200,00 m2

* (Bestillingsvare)

Materialeegenskaber

BENT ONIT

Betonit fri svelningA STM D 5890 24 ml / 2 g

Bentonit væsketab ASTM D 5891 18 ml maks.

Bentonit-masse / arealenhed EN 141964 4,8 kg/m2

MEMBRAN-KOMPOSIT

Hydrostatisk trykstyrkeA STM D 5385 (mod) 70 m

Vedhæftning til beton ASTM D 903 (mod) 2,6 kN / m min

Hydraulisk konduktivitetA STM D 5084 1,0 x 10–9 cm/s

Trækstyrke (MD / CD) EN ISO 103198 8,0 kN/m / 8,0 kN/m

Tykkelse @ 2 kPa EN ISO 9863-17 7,0 mm (gennemsnitlig)

Punkteringsbestandighed EN ISO 12236 1,5 kN

Fleksibilitet ved lav temperatur A STM D 1970 upåvirket @ –32°C

OPBYGNING
Voltex membranen består af: 
Filtet geotekstil (yderst) - Volclay SS-100 bentonit (min. 4,8 kg pr m2) og inderst vævet 
geotekstil.

BESKRIVELSE
VOLTEX® er et højeffektivt vandtætningskomposit der består af meget stærke 
geotekstiler og 4,8 kg/kvm natriumbentonit. Natriumbentonitten har høj svelningsgrad 
og lav gennemtrængelighed og er indkapslet imellem uvævet og vævet geotekstil. En 
patenteret nålestansningsproces låser geotekstilerne sammen og danner et ekstremt stærkt 
kompositmateriale, der opretholder den jævne dækning med bentonit, samtidig med at det 
beskytter mod vejrligs- eller konstruktions-relaterede skader. Såsnart bagfyldningen er fuldført, 
hydratiserer VOLTEX® og danner en massiv vandtætningsmembran. VOLTEX® indeholder ingen 
flygtige organiske  

Voltex og Voltex CR

Voltex DS og Voltex CRDS
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OPBYGNING
Voltex membranen består af: 
Filtet geotekstil (yderst) - Volclay SS-100 bentonit (min. 4,8 kg pr m2) og inderst vævet geotekstil.

BESKRIVELSE
VOLTEX® er et højeffektivt vandtætningskomposit der består af meget stærke geotekstiler og 
4,8 kg/kvm natriumbentonit. Natriumbentonitten har høj svelningsgrad  
og lav gennemtrængelighed og er indkapslet imellem uvævet og vævet geotekstil. En 
patenteret nålestansningsproces låser geotekstilerne sammen og danner et ekstremt stærkt 
kompositmateriale, der opretholder den jævne dækning med bentonit, samtidig med at det 
beskytter mod vejrligs- eller konstruktions-relaterede skader. Såsnart bagfyldningen er fuldført, 
hydratiserer VOLTEX® og danner en massiv vandtætningsmembran. VOLTEX® indeholder 
ingen flygtige organiske forbindelser (VOC), og kan installeres på frisk beton under næsten 
alle vejrforhold og, vigtigst af alt, har vist sig at være effektiv i både nye og udbedrende 
vandtætningsprojekter i hele verden. VOLTEX® fungerer ved at danne en membran med lav 
gennemtrængelighed ved kontakt med vand. Når bentonit fugtes uhindret, kan det svelle op til 
15 gange sit tørvolumen. Når bentonit begrænses under tryk, er svelningen kontrolleret, og der 
dannes en tæt og uigennemtrængelig vandtætningsmembran.Denne svelning, som VOLTEX® 
fremkalder, kan selvforsegle små beton-sprækker, der er opstået på grund af jordsætning, 
betonkrympning eller seismisk aktivitet; problemer man normalt ikke har kontrol over. VOLTEX® 
danner en stærk mekanisk binding til beton, når geotekstilfibrene indkapsles i overfladen på 
den pladsstøbte beton. 

ANVENDELSESOMRÅDER
VOLTEX® er udviklet til anvendelse på vertikale og horisontale overflader på 
bygningsfundamenter der ligger under terræn. Typisk anvendelse af pladsstøbt beton omfatter 
bagfyldte betonvægge, jorddækkede tage, konstruktionsplader, tunneller og konstruktioner i 
ejendomsskel. Konstruktioner i ejendomsskel omfatter stålspunspæle og forskalling, sekant/tæt 
pilotering, stålspunsvægge, sprøjtebeton og stabiliserende støttevægge. Anvendelsesområderne 
kan også omfatte bygningsdele, der er under vedvarende eller intermitterende 
hydrostatisk tryk. Hvis der forekommer forurenet grundvand, skal VOLTEX CR® bruges med 
forureningsresistent natriumbentonit. VOLTEX CR® er modstandsdygtig over for de følgende 
kontaminanter: nitrater, fosfater, klorider, sulfater, kalk og organiske opløsningsmidler. Verificér 
produktets egnethed ved at indsende en vandprøve fra byggepladsen til CETCO m.h.p. testning 
af vandkompatibiliteten før anvendelse. Kontakt CETCO for yderligere informationer.

INSTALLATION
Generelt: Denne installationsvejledning gælder for anvendelseområderne for pladsstøbt 
beton. For sprøjtebeton, præfabrikeret beton og anden anvendelse der ikke er beskrevet her, 
henvises til specifik VOLTEX® -litteratur, eller der tages kontakt med CETCO for relevant instal-
lationsvejledning. Installér VOLTEX® under streng overholdelse af producentens installationsvej-
ledning ved hjælp

af de nødvendige tillægsprodukter. Anvend også VOLTEX CR® som påkrævet i tilfælde af forure-
ning. Installér VOLTEX® med den mørkegrå (vævede) geotekstil vendt mod den beton der 
skal vandtætnes. Installér WATERSTOP-RX® i alle hertil egnede horisontale og vertikale beton-
støbeskel. Planlæg installation af vandtætningsmateriale, således at der er mulighed for hurtig 
betonudstøbning eller komprimeret bagfyldning. 

OPBEVARING: Opbevar VOLTEX® og alle tillægsprodukter på et tørt sted før bagfyldning eller 
betonudstøbning. 

Forberedelser: Under bundplade: Overfladen bør være være glat og komprimeret til et mini-
mum af 85% modificeret Proctor-tæthed. Betonvægge: Betonen bør være fri forfordybninger 
og fremspring. Uregelmæssigheder på overfladen skal fjernes før installation.

Applicér BENTOSEAL® over de fyldte clampshuller, beton med støbesår og fordybninger i 
overfladen. Clampshuller, der går igennem hele væggen, skal udspartles med krympefrit 
cementmørtel og et stykke WATERSTOP-RX® midt i væggen. Afstivningsvægge i ejendomsskel: 
Installér først VOLTEX® når overfladen er grundigt forberedt og er egnet til at blive vandtætnet.

UNDER BUNDPLADER AF BETON
VOLTEX® anbefales til anvendelse under armerede konstruktionsbetonplader med en tykkelse 
af 100 mm eller herover, på en komprimeret overflade af jord/grus. Hvis der installeres over 
en betonafdækning, skal der være en armeret plade med en tykkelse af min. 150 mm. Hvis der 
foreligger hydrostatiskeforhold, skal VOLTEX® installeres under sokkel og fundamentbjælker.

Principbillede

Principbillede
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Anbring VOLTEX® over den korrekt præparerede overflade med den mørkegrå (vævede) geo-
tekstil vendt opad. Overlap alle de tilstødende kanter med min. 100 mm og stødforskyd plade-
ender med min. 300 mm. Hæft eller søm kanterne sammen som påkrævet, således at eventuel 
forskydning forhindres før og under udstøbning af betonen.

Skær VOLTEX® til, således at det sidder tæt omkring gennemføringer og pælehoveder. Instal-
lér VOLCLAY GRANULES® under den tilskårne VOLTEX® -kant ved slutbearbejdning og applicér 
derefter et min. 19 mm tykt lag af BENTOSEAL® til dækning af den tilskårne VOLTEX® -kant ved 
gennemføringer, pælehoveder, fundamentbjælker og anden slutbearbejdning. Applicér BENTO-
SEAL® på VOLTEX® og og træk min. 50 mm ud. I tilfælde af hydrostatiske forhold skal VOLTEX®  
installeres under fundamentbjælker og sokkel. Applicér VOLTEX® ud over sokkel med min. 150 
mm, når der skal være forbindelse til en vertikal vandtætning af væg. Hvor der findes støt-
tevægge i ejendomsskel som f.eks. sekant/tæt pilotering, stålspunsvægge, stålspunspæle og 
forskalling etc., anvendt som udvendig betonforskalling, skal der installeres et overgangslag af 
VOLTEX® ved væggens nederste kant i henhold til vejledningen for “Overgang ved afstivnings-
væg” i kapitlet “Konstruktioner i ejendomsskel”. Fortsæt med at installere VOLTEX® fra bundpla-
den op til støttevæggen og overlap overgangslaget med min. 300 mm.  

For-appliceret installation
Applicér VOLTEX® på støbeforskalling af træ, enten horisontalt eller vertikalt, ved at sømme 
eller hæfte, samtidig med at overholde den generelle vejledning for overlapning af alle 
tilstødende kanter med 100 mm, og ved at man forskyder tilstødende rulleender med 
min. 300 mm (og samtidig undgår firedobbelte overlapninger), og yderligere sørger for at 
overlapningerne vender nedad, så vidt dette er muligt. Det uvævede (hvide) geotekstil skal 
installeres op mod støbeforskallingen, og det vævede (grå) geotekstil skal vende mod betonen 
der skal vandtætnes.

Rul VOLTEX® ud i støbeforskallingens fulde dybde, således at VOLTEX® overlapper 100 mm over 
det VOLTEX®, der allerede er støbt ind i pladekant og sparkevæg, og lad min. 150 mm hænge 
ud ved støbeforskallingens overkant, således at det bliver muligt at fortsætte vandtætningen 
senere, hvis dette er påkrævet. 

Placér støbeforskallingen som påkrævet og tilpas/fjern mellemrum, hvis nødvendigt, i de forme 
der gennemborer VOLTEX®. Det er tilstrækkeligt med normal betonpraksis, når det gælder 
støbeforskallingens vibrationsværdier, men det skal sikres, at VOLTEX® forbliver fæstnet til den 
friske beton. Hvor der findes fremspring i betonen, og VOLTEX® fra underpladen slutter ved 
pladens overkant, skal der påføres yderligere VOLTEX® for at binde underpladens/pladekantens 
VOLTEX® sammen med den VOLTEX® der allerede er påført på væggen. Påsmør Bentoseal pasta  
i det indvendige hjørne af væg/bundplade, og anbring yderligere VOLTEX® over pladens 
‘fremspring’ og overlap med 100 mm over kanten af den VOLTEX®, der er anbragt på pladen, 
fortsæt over fremspringet og afslut under nederste del af væggen, der endnu ikke er forsynet  
med VOLTEX® på bagsiden af pladen.  

Efter-appliceret installation
Begynd i nederste hjørne af væggen, installér VOLTEX® horisontalt med 1,5 m på den ene væg 
og resten rundt om hjørnet på den anden vægoverflade. Skær den nederste kant af VOLTEX® 
ved hjørnet, min. 150 mm, således at VOLTEX® kan fortsætte ud på soklen. Fastgør VOLTEX® 
i position med befæstelse med spændeskive, maks. 600 mm centerafstand. Skær derefter til 
og installér et stykke med VOLTEX® over det udækkede sokkelhjørne. Applicér BENTOSEAL® 
på stykket med VOLTEX® m.h.p. overlapning med VOLTEX® i hjørnet. `Installér tilstødende 
VOLTEX® -ruller horisontalt langs underkanten. Hver rulle skal overlappe den forudgående 
rulle med min. 100 mm og skal nå ud over soklen med min. 150 mm. Applicér i de indvendige 
væghjørner en kontinuerlig 19 mm strimmel med BENTOSEAL® direkte i hjørnet før installation 
af VOLTEX®. Forskyd alle vertikale overlappende samlinger med min. 300 mm. I tilfælde af 
hydrostatiske forhold skal den vertikale væg med VOLTEX® dække hele soklen og overlappe 
fundamentpladens vandtætning med min. 150 mm. 

Tilskær VOLTEX® så det slutter tæt omkring gennemføringer. Efter installation af VOLTEX® skal 
en min. 19 mm tyk strimmel af BENTOSEAL® fordeles med murske omkring gennemføringerne, 
så der fyldes helt ud mellem gennemføringer og kanten af VOLTEX®. Påfør også BENTOSEAL® 
på 
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gennemføringen og ud over VOLTEX® -kanten med 38 mm. På steder hvor flere gennemførin-
ger sidder tæt sammen, kan det være vanskeligt at skære VOLTEX® til, så det passer omkring 
hver gennemføring. Applicér derfor en 19 mm tyk strimmel med BENTOSEAL® omkring basen af 
hver gennemføring og dæk hele området mellem gennemføringerne. BENTOSEAL® bør strækkes 
38 mm ud over gennemføringerne.

Afslut VOLTEX® -membranen 300 mm under den færdiggjorte terrænforhøjelse med befæstelse 
med spændeskive med maksimal centerafstand 300 mm. Installér CETBIT300-inddækning på den 
grundede betonoverflade med underkant der overlapper den øverste kant af VOLTEX® -membra-
nen med min. 100 mm. Overlap alle rulleender med min. 100 mm, så der dannes en kontinuerlig 
inddækning. Inddækningens højde skal opfylde projektdetaljer og specifikationer. Installér en 
fast klemskinne langs den øverstekant af CETBIT 300; den skal fastgøres med en centerafstand 
af maks. 300 mm. Færdiggør afslutning mod terræn med en streng af CETSEAL langs den øver-
ste kant, ved alle gennemføringer og igennem inddækningen samt alle eksponerede overlap-
pende fuger. 

Bagfyldning skal placeres og komprimeres til minimum 85% modificeret proctor- tæthed straks 
efter installation af vandtætning. Bagfyldningen skal bestå af komprimerbar jord eller stenma-
teriale (19 mm eller herunder), der er fri for nedbrudt materiale, skarpe objekter og sten der er 
større end 19 mm. 

BEMÆRK: VOLTEX® anbefales ikke til vægge af blokmurværk. Kontakt CETCO vedrørende  
produkter og installationsvejledning for fundamentvægge af blokmurværk.  

PLADSSTØBTE KONSTRUKTIONER I EJENDOMSSKEL
Brug VOLTEX® til at vandtætne forskellige typer af pladsstøbte konstruktioner i ejendomsskel, 
inklusive: sekant/tæt pilotering, stålspunsvægge, stålspunspæle og forskalling og stabiliserende 
jordafstivningsvægge. Den følgende vejledning beskriver installation af VOLTEX® på 
sekant/tæt piloteringsvæg. For andre afstivningsvægsystemer i ejendomsskel henvises til 
“VOLTEX® Produktmanual for pladsstøbte produkter” eller kontakt CETCO. Når det gælder 
sprøjtebeton henvises til “VOLTEX® Manual om anvendelsesområder for sprøjtebeton” vedr. 
installationsvejledning.

Forberedelse af sekant/tæt piloteringsvæg: Overfladen skal være fri for større fordybninger 
eller fremspring. Fordybninger, huller, og revner der er større end 20 mm, skal spartles ud ved  
hjælp af cementmørtel eller BENTOSEAL®. Fremspring, der er større end 20 mm, skal fjernes  
eller jævnes ud. Generelt er gradvist varierende overflader acceptable, men ikke pludselige  
niveauændringer, dvs. fremstående kanter og fordybninger. 

Ved tæt pilotering skal det sikres, at jordsøjler mellem spunspæle skæres ned min. en tredjedel 
af spunspælens diameter, så der skabes et fikseringsmellemrum, og sandsynligheden mindskes 
for at jord forflytter sig bag VOLTEX®.

Hvis påkrævet skal der udstøbes et betonafdækningslag, eller der skal anvendes sprøjtebeton 
på vægge med tæt pilotering, så der dannes en korrekt overflade, især hvor der opstår store 
tomrum imellem spunspæle pga. ustabile jordtabsforhold.

Overgang ved afstivningsvæg: Ved bunden af afstivningsvæggen skal der installéres et lag af 
VOLTEX® vendt horisontalt (den mørkegrå, vævede geotekstil skal vende mod installatøren) 
med den nederste kant trukket ud til den horisontale overflade med minimum 300 mm og den 
øverste kant af laget trukket min. 300 mm op over den færdige pladehøjde. Fastgør VOLTEX® 
-laget til afstivningsvæggen v.h.a. befæstelse med spændeskive med maks. centerafstand på 
600 mm. Overlap kanterne af VOLTEX® -lagene med min. 100 mm. Hvis pladetykkelsen er større 
end 600 mm, skal der installeres endnu et komplet lag, eller der skal skæres en strimmel af 
VOLTEX® på afstivningsvæggen for at leve op til kravet om 300 mm over pladens øverste kant. 
Overlap den øverste kant af det foregående lag og kanter på tilstødende lag med min. 100 mm.

Installation af Sekant/Tætpiloteret/Stålspunsvæg:  
Følg instrukserne for ‘Overgang ved afstivningsvæg’ for installation af VOLTEX® ved underkant 
af sekant/tætpiloteret/ stålspunsvæg, med overhæng på 300 mm og skrånet efter behov, så 
materialet ligger fladt og derved muliggør kontinuitet med fundamentpladen.
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Anvend befæstelse med spændeskive til fastgørelse af VOLTEX® og følg de generelle 
applikationsinstrukser for overlapning af alle tilstødende kanter med 100 mm, og forskydning 
af alle tilstødende rulleender med ikke under 300 mm (undgå firevejs-overlapning), og sørg 
desuden for, at overlapninger vender nedad, så vidt dette er muligt, og sørg for at VOLTEX® 
ligger tæt på konturerne af overfladen. I tilfælde af sekant og tæt pilotering, skal befæstelsen 
anbringes tæt ved spalterne. I tilfælde af stålspunsvægge skal befæstelsen anbringes tæt ved 
spunspælenes fastlåsning og langs de indvendige/udvendige hjørner på spunsvæggene. 

Gennemføringer: Installér en tilskåret krave af VOLTEX® tæt op mod gennemføringen; lav et 
udhæng med en radius af min. 300 mm. Påfør BENTOSEAL® oven på VOLTEX® -kraven omkring 
gennemføringen; lav et udhæng af BENTOSEAL® på min. 75 mm radius ved en tykkelse på 6 
mm. Installér derefter hovedlaget af VOLTEX® -membranen tæt omkring gennemføringen. 
Afslut til sidst omkring gennemføringen med en 19 mm tyk strimmel af BENTOSEAL®. 
Til rør med manchet skal mellemrummet mellem rør og manchet fyldes med krympefrit 
cementmørtel, og der installeres WATERSTOP-RX® på begge sider af manchetten.

Afslutning ved terræn: Afslut VOLTEX® -membranen 300 mm under det færdiggjorte 
terrænniveau med befæstelse med spændeskive med maksimal centerafstand 300 mm. 
Installér CETBIT 300-inddækning på den grundede betonoverflade med en underkant der 
overlapper den øverste kant af VOLTEX® -membranen med min. 100 mm. Overlap alle 
rulleender med min. 100 mm, så der dannes en kontinuerlig inddækning. Inddækningens 
højde skal opfylde projektdetaljer og specifikationer. Installér en fast klemskinne langs den 
øverste kant af CETBIT 300; den skal fastgøres med en centerafstand af maks. 300 mm. 
Færdiggør afslutning mod terræn med en streng af CETSEAL langs den øverste kant, ved alle 
gennemføringer igennem inddækningen samt alle eksponerede overlappende fuger.

Fastgør alle eksponerede overlappende VOLTEX® -fuger med befæstelse med spændeskive 
med maks. 600 mm centerafstand. Bagfyldning skal placeres og komprimeres til minimum 85% 
modificeret proctor-tæthed straks efter installation af vandtætningen. Bagfyldningen skal 
bestå af komprimerbar jord eller stenmateriale (19 mm eller herunder), der er fri for nedbrudt 
materiale, skarpe objekter og sten der er større end 19 mm.

BEGRÆNSNINGER
Installér først VOLTEX® når overfladen er grundigt forberedt og er egnet til at tage imod 
vandtætningssystemet. Betonarbejde skal være pladsstøbt med konventionelle forme, der 
frembringer en glat overflade. 

VOLTEX® er udviklet til anvendelse til vandtætning under terræn, hvor produktet er korrekt 
indkapslet. VOLTEX® må ikke installeres i stående vand eller over is. Hvis grundvandet 
indeholder stærke syrer eller baser eller har en konduktivitet på 2500 μmhos/cm eller mere, 
skal der indsendes vandprøver til producenten til testning af kompatibilitet. ULTRASEAL XP eller 
Coreflex XP kan være påkrævet, hvis der foreligger forurenet grundvand eller saltvand.

VOLTEX® er udviklet til anvendelse under armerede konstruktionsbetonplader med en 
tykkelse af 100 mm eller herover, på en komprimeret overflade af jord/grus. VOLTEX ® 
kræver en armeret betonplade med en tykkelse af min. 200 mm, hvis der installeres oven på 
afdækningsbeton. VOLTEX® er ikke beregnet til konstruktioner med sammensatte pladedæk 
(split-slab). 

VOLTEX® er ikke beregnet til tætning af dilatationsfuger; kontakt CETCO vedr. produkter til 
dilatationsfuger. Anvend ikke VOLTEX® på fundamentvægge af blokmurværk. Kontakt 
CETCO vedrørende specielle installationsinstrukser der gælder for sprøjtebeton og 
præfabrikeret betonkonstruktioner. VOLTEX® installationsinstrukser indeholdt heri er til 
pladsstøbt beton og dækker konstruktioner i sprøjtebeton eller anvendelse af præfabrikeret 
beton. Der henvises til

VOLTEX® Produktmanualer for yderligere konstruktionsteknikker vedrørende afstivningsvægge 
i ejendomsskel. Kontakt CETCO vedrørende anvendelige produkter og installationsvejledning 
for anvendelsesområder der ikke er inkluderet heri.
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STØRRELSE OG EMBALLAGE
VOLTEX® leveres i 1,1 x 5 m ruller. Den gennemsnitlige rullevægt er cirka 33 kg. VOLTEX® er 
emballeret med 35 ruller pr. palle (192,5 kvm).

TILBEHØRSPRODUKTER
Installér VOLTEX® under anvendelse af tilbehørsprodukter og under streng overholdelse af 
producentens installationsvejledning og detaljering. De primære tilbehørsprodukter omfatter 
BENTOSEAL®, VOLCLAY GRANULES®, CETSEAL, LVS og CETBIT 300 jordinddækning.

BESLÆGTEDE SYSTEMPRODUKTER
AQUADRAIN® subterræn-dræneringskomposit og WATERSTOP-RX® ekspanderende 
vandtætningsfugebånd til beton.

VIGTIG MEDDELELSE: KONTAKT CETCO FOR VERIFIKATION AF SPECIFIKATION OG  
INSTALLATIONSKRAV TIL OPFYLDELSE AF KRAVENE VEDR. GARANTI FOR HYDROSHIELD.

ARBEJDSMILJØ
MAL-kode: Ikke relevant   

Se iøvrigt 16-punkt sikkerhedsdatablad.

TEKNISK INFORMATION/ASSISTANCE
Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er 
GOTTFRED PETERSEN A/S´ konsulenter til Deres disposition.

Der tages forbehold for ændring af produktspecifikationer samt for fejl og udeladelser.
Situationsbilleder hvor produktet er i brug:

TEKNISKE DATA

www.CETCO.com

VOLTEX®

VANDTÆTNINGSSYSTEM AF BENTONIT-GEOTEKSTIL

Tæt piloteringsvæg

VOLTEX® fastgjort til 
forside af spunsvæg

INSTALLÉR VOLTEX® MED MØRKEGRÅ (VÆVET ) GEOTEKSTIL VENDT MOD INSTALLATØR 

Armeret betonvæg  
(tykkelse min. 150 mm)

WATERSTOP-RX® 101 
(min. 75 mm dækning)

BENTOSEAL strimmel 
(38 mm x 38 mm)  
eller HYDROBAR TUBES®

Afdækningsbeton

Detaljering af tæt piloteringsvæg i ejendomsskel

Afslutning mod terræn

Pladsstøbt betonvæg 

Værktøjspåført streng af 
CETSEAL

Færdiggjort terræn

Metalklemskinne 
fastgjort med 300 mm 
centerafstand (maks.)

Øverste kant af 
VOLTEX® fastgjort med 
300 mm centerafstand 
(maks.)
VOLTEX®

100 mm

CETBIT 300  
inddækningsmembran

Overgang i ejendomsskel

VOLTEX®

Pladsstøbt 
betonvæg

WATERSTOP-RX® 
min. 75 mm dækning

VOLTEX® funda-
mentplade

VOLTEX® overgangslag i hjørne installeret 
med horisontal orientering

Opdæmmet
jord

VOLTEX® basisvæglag  
installeret med horisontal 
orientering
Fyldte hulrum se 
tekniske datablade 
for vejledning

300 mm 
min.KO
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300 mm 
min.

INSTALLÉR VOLTEX® MED MØRKEGRÅ (VÆVET ) GEOTEKSTIL VENDT MOD INSTALLATØR

TEKNISKE DATA

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_VOLTEX_EMEA_DK_201507_V1

www.CETCO.com | contact@cetco.com

VOLTEX®

VANDTÆTNINGSSYSTEM AF BENTONIT-GEOTEKSTIL

TEKNISKE DATA
MATERIALEEGENSKABER TESTMETODE NOMINEL VÆRDI
BENTONIT

Bentonit fri svelning ASTM D 5890 ≥ 24 ml / 2 g
Bentonit væsketab ASTM D 5891 18 ml maks.
Bentonit-masse / arealenhed EN 14196 4,8 kg/m²
MEMBRAN-KOMPOSIT

Hydrostatisk trykstyrke ASTM D 5385 (mod) 70 m
Vedhæftning til beton ASTM D 903 (mod) 2,6 kN / m min
Hydraulisk konduktivitet ASTM D 5084 1,0 x 10–9 cm/s
Trækstyrke (MD / CD) EN ISO 10319 8,0 kN/m / 8,0 kN/m
Tykkelse @ 2 kPa EN ISO 9863-1 7,0 mm (gennemsnitlig)
Punkteringsbestandighed EN ISO 12236 1,5 kN
Fleksibilitet ved lav temperatur ASTM D 1970 upåvirket @ –32°C

0086-CPD-508468
1488-CPD-0030

1035-CPD-018658
EN 13491:2005

OPDATERET: JULI 2015
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VOLCLAY® SEAMTAPE 
TAPE TIL VOLCLAY® VOLTEX® DS/CRDS OG VOLCLAY® SWELLTITE 
SAMT TIL GB 600 GAS MEMBRAN.

BESKRIVELSE
SS80 SEAMTAPE er et syntetisk, gummibaseret for-formet tætningsbånd med lamineret 
polyesterfilm til generel anvendelse 

ANVENDELSESOMRÅDER
SS80 SEAMTAPE er velegnet til samling og tætning af et bredt udvalg af byggematerialer, 
men er specifikt beregnet til anvendelse med VOLTEX DS, VOLTEX DSCR, SWELLTITE 
og ULTRASEAL XP bagfyldte vægge, plus VOLSHEET DPM og VOLSHEET MB. 
Den høje vedhæftningsevne, som SS80 SEAMTAPE har, gør det let og præcist at bruge, 
og der er kun lidt spild og intet rod og griseri. Den bløde sammensætning, som SS80 
SEAMTAPE har, gør produktet let at tilpasse og giver god vedhæftning til en lang række 
af overflader. SS80 SEAMTAPE har god UV-bestandighed og forbliver fleksibel gennem 
hele produktets levetid.

INSTALLATION
Påføring: Påfør SS80 SEAMTAPE direkte fra rullen til den relevante membranoverflade, 
tryk det godt ned i hele længden for at opnå en god vedhæftning lige fra begyndelsen.

Begrænsninger: Påføringstemperatur: +5°C til +40°C (overfladen skal være tør og frostfri ved 
lave temperaturer).

EMBALLAGE
Farve: Hvid: Materialer leveres i ruller á 80mm x 35m, 4 x ruller (140m) pr. boks. Holdbarhed: 24 
måneder ved opbevaring fladt og i original emballage på et tørt og køligt sted.

Varenummer Bredde Længde Tykkelse Pakkeenhed

Volclay Seamtape 80 mm 35 meter 0,64 mm 4 rl. / Krt.

 
TEKNISKE DATA

EGENSKAB ENHED NOMINEL VÆRDI TESTMETODE

Dynamisk trækstyrke N/cm² 10 M15

90° vedhæftningsevne N/cm² 9 M48

180° vedhæftningsevne N/cm² 10 M41

Massefylde N/cm² 1,6 M6

Fugttransmissionshastig-
hed

1,2 kg/liter 0,15
ISO9932 / 

BS ISO 15106

Driftstemperaturområde °C -40 til +90

M = Producentens testmetode

FORBRUG: Ved 1 rulle Voltex DS/CRDS ca. 6 meter Volclay Seamtape. Ved 1 rulle Swelltite ca. 11 meter Volclay Seamtape. 

TEKNISKE DATA

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_VOLTEX_EMEA_DK_201507_V1

www.CETCO.com | contact@cetco.com

VOLTEX®

VANDTÆTNINGSSYSTEM AF BENTONIT-GEOTEKSTIL

TEKNISKE DATA
MATERIALEEGENSKABER TESTMETODE NOMINEL VÆRDI
BENTONIT

Bentonit fri svelning ASTM D 5890 ≥ 24 ml / 2 g
Bentonit væsketab ASTM D 5891 18 ml maks.
Bentonit-masse / arealenhed EN 14196 4,8 kg/m²
MEMBRAN-KOMPOSIT

Hydrostatisk trykstyrke ASTM D 5385 (mod) 70 m
Vedhæftning til beton ASTM D 903 (mod) 2,6 kN / m min
Hydraulisk konduktivitet ASTM D 5084 1,0 x 10–9 cm/s
Trækstyrke (MD / CD) EN ISO 10319 8,0 kN/m / 8,0 kN/m
Tykkelse @ 2 kPa EN ISO 9863-1 7,0 mm (gennemsnitlig)
Punkteringsbestandighed EN ISO 12236 1,5 kN
Fleksibilitet ved lav temperatur ASTM D 1970 upåvirket @ –32°C

0086-CPD-508468
1488-CPD-0030

1035-CPD-018658
EN 13491:2005

OPDATERET: JULI 2015
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VOLCLAY® BENTOSEAL®
 

PASTA AF NATRIUMBENTONIT TIL PÅFØRING MED MURSKE. 
ET TILBEHØRSPRODUKT TIL VOLCLAY® VANDTÆTNINGSSYSTEMER

ANVENDELSE
�� Clampshuller
�� Pælehoveder
�� Søjler
�� Revner
�� Rørgennemføringer og lign.
�� Hulkel (38x38 mm Hulkel lig med ca. 1,2 kg pr lbm.)

FORDELE
�� Aktiv tætning af ujævne overflader
�� Fleksibel binding af overgange mellem konstruktion og membran

TEKNISKE DATA 
Mineralske olier og Volclay bentonit

EMBALLAGE
BENTOSEAL® fås i spande á 15 kg; 36 spande pr. palle.

FORSENDELSE, OPBEVARING OG RENGØRING
Forsendelse af BENTOSEAL® skal foregå via transport til vands eller til vands. Forsend ikke 
BENTOSEAL® via luftfragt. Se sikkerhedsdatablad (MSDS) for yderligere oplysninger om 
forsendelse. Beholderne skal opbevares tillukkede, når de ikke er i brug. Opbevar ved min. 4°C  
på et tørt opbevaringssted væk fra varme og åben ild. Rens værktøjet med en fugtig klud, før 
fugemessen hærder.

BESKRIVELSE
BENTOSEAL® er en spartelbar natriumbentonit/ butyl-gummibaseret fugemasse, der 
er beregnet til en lang række detaljeringsarbejder inden for overfladepræparation og 
vandtætning med udvalgte CETCO vandtætningsmembraner. BENTOSEAL® sveller ved kontakt 
med vand og danner en forsegling mod vandindtrængning. Med sin meget tyktflydende 
konsistens, der ligner smørefedt, er det let at påføre BENTOSEAL® der vedhæfter til de fleste 
byggematerialer.

ANVENDELSESOMRÅDER
BENTOSEAL® er et tilbehørsprodukt til vandtætning der skal anvendes under terræn, og det er 
beregnet til følgende anvendelsesområder:

�� Fyldningsmateriale til indvendige horisontale og vertikale hjørner
�� Inddækningsmateriale omkring drænrør, mekaniske og elektriske gennemføringer, kant-

sten og rækværk
�� Forseglingsmateriale ved afslutning af vandtætning under terræn
�� �Materiale til reparation af overflader ved mindre skader i betonoverflader, forud for 

installation af vandtætningsmembran

BENTOSEAL® er beregnet til anvendelse på konstruktionsbeton, murværk og de fleste 
metaloverflader. Anvend ikke BENTOSEAL® på isolerede formsystemer med skumbeton. 
Anvend kun på steder, hvor der kan garanteres korrekt indkapsling. Bagfyldt jord skal 
komprimeres til 85% modificeret proctorværdi. BENTOSEAL® er ikke en tætningsmasse til 
dilatationsfuger.
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INSTALLATION
Påfør BENTOSEAL® i en tykkelse af 6 mm, med mindre andet er angivet i de detaljerede anvis-
ninger eller af producenten. BENTOSEAL® kan påføres, når den omgivende temperatur og 
overfladetemperaturen er –4°C eller herover. Opbevares ved min. 4°C før anvendelse.

Alle overflader, der skal behandles med BENTOSEAL®, skal være tørre og fri for snavs, støv, fedt, 
rust, olie, hærdningsmidler og andre kontaminanter. BENTOSEAL® 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. 
BENTOSEAL® bør ikke være eksponeret i længere tid før udstøbning af beton eller placering af 
bagfyldning.

Omkring gennemføringerne bør produktet anvendes til udfyldning imellem vandtætningsmem-
bran og gennemføring. Omkring gennemføringer skal en strimmel være min. 19 mm tyk og 
være kontinuerligt påført omkring gennemføringen. Udstryg BENTOSEAL® på gennemføringen 
med 38 mm ved en tykkelse af 5 mm. Alle ovenfor nævnte påføringsmængder skal fordobles 
ved et hydrostatisk tryk på 10 m eller herover.

OBS

I kolde perioder skal BENTOSEAL® opbevares varmt for at være smørbar.

CETCO Europe tilbyder udførlig projektspecifik montagevejledning.

ARBEJDSMILJØ
Se venligst 16-punkt sikkerhedsdatablad på www.gottfred.dk

TEKNISK INFORMATION/ASSISTANCE
Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er 
GOTTFRED PETERSEN A/S´ konsulenter til Deres disposition.

Der tages forbehold for ændring af produktspecifikationer samt for fejl og udeladelser.
Situationsbilleder hvor produktet er i brug:

PÅFØRINGSILLUSTRATIONER

VEJLEDENDE GUIDE TIL DÆKNINGSGRAD

Anvendelse
Gennemsnitlig 

dækning

19 mm strimmel i indvendigt hjørne 36 mm / kg

Som et 2,3 mm tykt inddækningsmateriale 0,3 kvm / kg

19 mm strimmel i indvendigt hjørne med 
150 mm, træk ud i 2,3 mm tykkelse

14 mm / kg

2,3 mm x 100 mm bredt afslutningslag 68 mm / kg

TEKNISKE DATA

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_BENTOSEAL_EMEA_DK_201508_V1

www.cetco.com | contact@cetco.com

BENTOSEAL®

SPARTELBAR NATRIUMBENTONIT-FUGEMASSE

Gennemføringer Indvendige hjørner

PÅFØRINGSILLUSTRATIONER

VEJLEDENDE GUIDE TIL DÆKNINGSGRAD
ANVENDELSE GENNEMSNITLIG 

DÆKNING
19 mm strimmel i indvendigt hjørne 36 mm / kg
Som et 2,3 mm tykt inddækningsmateriale 0,3 kvm / kg
19 mm strimmel i indvendigt hjørne med 150 mm,  
træk ud i 2,3 mm tykkelse

14 mm / kg

2,3 mm x 100 mm bredt afslutningslag 68 mm / kg

BENTOSEAL

BENTOSEAL

OPDATERET: AUGUST 2015

TEKNISKE DATA

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_BENTOSEAL_EMEA_DK_201508_V1

www.cetco.com | contact@cetco.com

BENTOSEAL®

SPARTELBAR NATRIUMBENTONIT-FUGEMASSE

Gennemføringer Indvendige hjørner

PÅFØRINGSILLUSTRATIONER

VEJLEDENDE GUIDE TIL DÆKNINGSGRAD
ANVENDELSE GENNEMSNITLIG 

DÆKNING
19 mm strimmel i indvendigt hjørne 36 mm / kg
Som et 2,3 mm tykt inddækningsmateriale 0,3 kvm / kg
19 mm strimmel i indvendigt hjørne med 150 mm,  
træk ud i 2,3 mm tykkelse

14 mm / kg

2,3 mm x 100 mm bredt afslutningslag 68 mm / kg

BENTOSEAL

BENTOSEAL

OPDATERET: AUGUST 2015
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VOLCLAY® KLEMLISTE LVS 

AFSLUTNINGSLISTE MED VOLCLAY BENTONIT TIL VOLTEX MEMBRAN

BESKRIVELSE
LVS Strips er profilerede faste afslutningslister i stål, der anvendes til afslutning af 
vandtætningssystemer, der er påført i form af plade/dug eller i flydende form. 
LVS-listen fås med et aktivt bentonit-tætningslag på den ene side for at give effektiv 
afslutning af vandtætningssystemer.

ANVENDELSESOMRÅDER
LVS Strips anvendes til afslutning i terrænniveau af aktive CETCO-vandtætningssyste-
mer som f.eks. Voltex, Voltex DS, Ultraseal XP, CoreFlex XP og Swelltite. LVS Strips 
anvendes til afslutning af passive vandtætningssystemer som f.eks. Cetbit 300 og 
Volseal 600.

INSTALLATION
LVS Strips skal fastgøres i position på en lige linje med befæstelse med spændeskive, 
der er skudt fast med en centerafstand af 300 mm. Tilskær LVS-listen, så den passer, 
hvor der er retningsændringer, dvs. indvendige/udvendige hjørner. Hvor videreførelse 
af den aktive afslutningstætning er påkrævet, skal alle små sprækker imellem LVS-
listerne tætnes med CETSEAL. Der kan også påføres en streng af CETSEAL  
langs den øverste kant af LVS-listen, hvor dette er påkrævet.

DÆKNINGSEVNE
1 lineær/længdegående meter LVS Strip dækker 1 løbende meter vandtætning.

EMBALLAGE
LVS Strips fås i 55 mm brede x 2,35 m lange lister med en nominel tykkelse af 1,2 mm,  
10 lister pr. boks.

Varenummer Længde Bredde Tykkelse Pakkeenhed

Volclay Klem LVS 2350 mm 55 mm 1,2 mm
Krt. á 10 stk/23.5 

meter

TEKNISKE DATA

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_LVT_LVS_STRIP_EMEA_DK_201510_V1

www.cetco.com | contact@cetco.com

LVS Strip

Aktiv bento-
nit-tætningsliste

Top

Bund

mod membran

LVT Strip

BESKRIVELSE
-

ningslister i stål, der anvendes til afslutning 
af vandtætningssystemer, der er påført i 

LVS-listen fås med et aktivt bentonit-tæt-
ningslag på den ene side for at give effektiv 
afslutning af vandtætningssystemer, hvor-
imod LVT-listen ikke har det supplerende 
aktive betonitlag.

ANVENDELSESOMRÅDER
LVT/LVS Strips anvendes til afslutning i ter-
rænniveau af aktive CETCO-vandtætningssy-
stemer som f.eks. Voltex, Voltex DS, Ultrase-
al XP, CoreFlex XP og Swelltite.

LVS Strips anvendes til afslutning af passi-
ve vandtætningssystemer som f.eks. Cetbit 
300 og Volseal 600.

INSTALLATION
LVT/LVS Strips skal fastgøres i position på 
en lige linje med befæstelse med spænde-
skive, der er skudt fast med en centeraf-
stand af 300 mm. Tilskær LVS/LVT-listen, så 
den passer, hvor der er retningsændringer, 
dvs. indvendige/udvendige hjørner. Hvor vi-
dereførelse af den aktive afslutningstætning 
er påkrævet, skal alle små sprækker imel-
lem LVT/LVS-listerne tætnes med CETSEAL.

Der kan også påføres en streng af CETSE-
AL langs den øverste kant af LVT/LVS-listen, 
hvor dette er påkrævet.

DÆKNINGSEVNE
1 lineær/længdegående meter LVT/LVS 
Strip dækker 1 løbende meter vandtætning.

EMBALLAGE
LVT/LVS Strips fås i 55 mm brede x 2,35 m 
lange lister med en nominel tykkelse af 1,2 
mm, 10 lister pr. boks.

LVT/LVS STRIP
PROFILERET FAST AFSLUTNINGSLISTE I STÅL TIL VANDTÆTNING

OPDATERET: OKTOBER 2015
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BUNDPLADE: VOLTEX

ARBEJDSBESKRIVELSE

1. Renselag støbes.

2. Underlaget skal være et plant hårdt og jævnt renselag, uden skarpe kanter og hulrum.

3. Kantbegrænsning placeres, og VOLTEX membranen monteres til midt i bundpladens tværsnit.

4.  Ved støbning med vibreringsfri beton, skal vand fjernes fra membranens overflade umiddelba 
før VOLTEX membranen monteres med forskudte overlapninger på min. 10 cm.

5. VOLTEX med den mørkegrå (vævede) geotekstil side skal vendes mod den beton der  
 skal beskyttes.

6. Der armeres og støbes.OBS bundpladens tykkelse skal være min. 200 mm.
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BUNDPLADE: VOLTEX

 

ARBEJDSBESKRIVELSE

1. Renselag støbes.

2. Underlaget skal være et plant og jævnt renselag.

3. Kantbegrænsning placeres, og VOLTEX membranen monteres til midt i bundpladens tværsnit.

4. Ved støbning med vibreringsfri beton, skal vand fjernes fra membranens overflade umiddelbart
 før VOLTEX membranen monteres med forskudte overlapninger på min. 10 cm.

5. Geotekstil siden skal vendes mod den beton der skal beskyttes.

6. Der armeres og støbes.OBS bundpladens tykkelse skal være min. 200 mm.
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VÆGGE: VOLTEX

ARBEJDSBESKRIVELSE

1. Underlaget skal være jævnt og uden hulrum og fremspring.

2. De udstøbte clampshuller og evt. revner spartles over med BENTOSEAL pasta.

3. I overgang mellem bund/væg lægges BENTOSEAL pasta, ca. 1,2 kg pr lbm

4. VOLTEX membranen monteres med den mørkegrå (vævede) side ind mod betonen.

5. Alle baner overlappes min. 100 mm og i forbandt.

6. VOLTEX membranen kan monteres både lodret og vandret.

7. VOLTEX membranen monteres evt. med skudssøm med skiver.

8.  Der fyldes til med materialer med kornstørrelse 0 - 32, og der komprimeres 
(98% modificeret Proctor værdi).
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VÆGGE: VOLTEX

 

ARBEJDSBESKRIVELSE

1. Underlaget skal være jævnt og uden hulrum og fremspring.

2. De udstøbte clampshuller og evt. revner spartles over med BENTOSEAL pasta.

3. I overgang mellem bund/væg lægges HYDROBAR TUBE. Granulatet skal forblive
 i ”gelatine-røret”.

4. VOLTEX membranen monteres med den mørke side ind mod betonen.

5. Alle baner overlappes min. 100 mm og i forbandt.

6. VOLTEX membranen kan monteres både vertikalt og horisontalt.

7. VOLTEX membranen monteres med skudsøm.

8. Der fyldes til med materialer med kornstørrelse 0 - 32, og der komprimeres
 (98% mod Proctor værdi).

Bentoseal
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ELEVATORSKAKT: VOLTEX

ARBEJDSBESKRIVELSE

1. Renselag støbes.

2. Kantbegrænsning placeres.

3.  VOLTEX lægges ud med den mørkegrå (vævede) side opad og med forskudte overlapninger 
- alle på min. 10 cm. Der armeres og støbes. OBS der må ikke stå vand, sne eller 
is på membranen, når der støbes.

4.  WATERSTOP RX-101 monteres midt i støbeskellene 
(betondæklag til hver side, skal være min. 75 mm.)

5. Væggene støbes.

6. Clampshuller og revner spartles med BENTOSEAL pasta.

7. BENTOSEAL pasta, ca. 1,2 kg pr lbm. udlægges i overgang bund / væg  
 (forudsat der er ”fod” på bundpladen).

8. VOLTEX membran monteres med den mørkegrå (vævede) side ind mod betonen.

 Igen overlappes 10 cm forskudt.

9. Der fyldes til og komprimeres (min 98% modificeret Proctor værdi).

10.  WATERSTOP RX-101 monteres i støbeskel mellem elevatorgrube og bundplade. 
(dæklag min. 75 mm).
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ELEVATORSKAKT: VOLTEX

 

ARBEJDSBESKRIVELSE

1. Renselag støbes.

2. Kantbegrænsning placeres.

3. VOLTEX lægges ud med den mørke side opad og med forskudte overlapninger
 - alle på min. 10 cm. Der armeres og støbes. OBS der må ikke stå vand, sne eller
 is på membranen, når der støbes.

4. WATERSTOP RX-101 monteres midt i støbeskellene
 (betondæklag til hver side, skal være min. 75 mm.)

5. Væggene støbes.

6. Clampshuller og revner spartles med BENTOSEAL pasta.

7. HYDROBAR TUBE udlægges i overgang bund / væg (forudsat der er ”fod” på bundpladen).

8. VOLTEX membran monteres med den mørke side ind mod betonen.
 Igen overlappes 10 cm forskudt.

9. Der fyldes til og komprimeres (min 98% mod. Proctor værdi).

10. WATERSTOP RX-101 monteres i støbeskel mellem elevatorgrube og bundplade.
 (dæklag min. 75 mm).
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RØRGENNEMFØRING: VOLTEX

ARBEJDSBESKRIVELSE

1.  Rør i bundpladen indstøbes som oftest. Laves der udsparringer, skal der monteres 
WATERSTOP RX-101 eller DH-101 i støbeskellet.

2.  Montér fugebåndet så sent som muligt i forhold til støbetidspunktet. WATERSTOP RX-101 
må kun være ekspanderet 50% af sin tørvolumen før det skal udskiftes, eller anvend i 
stedet WATERSTOP DH-101.

3. VOLTEX membranen tilpasses omkring røret.

4.  BENTOSEAL pasta påsmøres i 38x38 mm hulkel, lig ca 1,2 kg pr. lbm, for at danne  
overgang mellem membran og rør.

5.  WATERSTOP RX-101 eller WATERSTOP DH-101 monteres med bindetråd midt  
i bundpladens tværsnit. Dæklag til betonens overfalde skal være min. 80 mm.  
Enderne stødes sammen.

6. Er rørets godstykkelse mindre end 5 mm anvendes WATERSTOP RX-103.
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RØRGENNEMFØRING: VOLTEX

 

ARBEJDSBESKRIVELSE

1. Rør i bundpladen indstøbes som oftest. Laves der udsparringer, skal der monteres
 WATERSTOP RX-101 i støbeskellet.

2. Montér fugebåndet så sent som muligt i forhold til støbetidspunktet.
 WATERSTOP RX-101 må kun være ekspanderet 50% af sin tørvolumen før det skal udskiftes.

3. VOLTEX membranen tilpasses omkring røret.

4. BENTOSEAL pasta påsmøres for at danne overgang mellem membran og rør.

5. WATERSTOP RX-101 monteres med bindetråd midt i bundpladens tværsnit.
 Dæklag til betonens overfalde skal være min. 80 mm. Enderne stødes sammen.

6. Er rørets godstykkelse mindre end 5 mm anvendes WATERSTOP RX-103.
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ISOLERING AF VÆGGE

For at isolering overhovedet skal have nogen effekt under vandtryk, anvendes XPS isolering.

Instruktion og kontrolskema OK DATO

1 XPS isolering monteres udvendigt på membranløsningen

2 Der fyldes til umiddelbart og komprimeres til min. 98% modificeret. Proctor værdi

Udført af: Modul linier: Dato:

TEKNISK INFORMATION/ASSISTANCE
Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er 
GOTTFRED PETERSEN A/S´ konsulenter til Deres disposition.

Der tages forbehold for ændring af produktspecifikationer samt for fejl og udeladelser.

Se også instruktion i produktanvendelsen på www.cetco.dk
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KONTROLSKEMA
ISOLERING AF VÆGGE

For at isolering overhovedet skal have nogen effekt under vandtryk, anvendes XPS isolering.

Instruktion og kontrolskema OK DATO

1 XPS isolering monteres udvendigt på membranløsningen

2 Der fyldes til umiddelbart og komprimeres til min. 98% mod. Proctor værdi

Udført af: Modul linier: Dato:

TEKNISK INFORMATION/ASSISTANCE

Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er 
GOTTFRED PETERSEN A/S´ konsulenter til Deres disposition.

Der tages forbehold for ændring af produktspecifikationer samt for fejl og udeladelser.

Se også instruktion i produktanvendelsen på www.cetco.dk
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VOLTEX GRANULAT 
SS-100 ER EN ÆGTE NATRIUMBENTONIT TILSAT POLYMERER

ANVENDELSESOMRÅDER
Borehuller, jordbundstætning, konstruktionstætning

FORDELE
�� Stor opsvelningsevne
�� Reversibel svelning

�� Ægte natriumbentonit – bedre findes ikke i naturen

TYPER
SS-100 granules

TEKNISKE DATA
�� Ren SS-100 bentonit
�� Leveres i sække á 20 kg eller i Big-Bags á 1.000 kg

GENREL MONTAGE
�� Kan benyttes til mange forskellige formål
�� Få altid 1:1 beskrivelse til dit projekt

OBS
�� SS-100 bliver fedtet i kontakt med vand. Vær derfor forsigtig med at 

spilde det på gangarealer.
�� SS-100 der kommer på tøjet går af i vask.
�� Alle informationer på denne side er generelle. 

Gottfred Petersen tilbyder udførlig projektspecifik montagevejledning.
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TEKNISK DATABLAD 
SEALMAT

ANVENDELSE 
Membran under bundplader og fundamenter og udvendig på kældervægge

PRODUKTEGENSKABER
�� Selvtættende
�� Virker som en "hud" på betonen
�� Kan anvendes under stort set alle vejrforhold
�� 100% vedhæftning til betonen (når den er indstøbt)
�� Sealmat (almindelig udgave)
�� Sealmat CR (til saltvand og forurenet vand)

TEKNISKE DATA
Bredde Længde Tykkelse Vægt/rl. Pr. palle

1,10 m 5,0 m 6 mm 25 kg 192,50 m2

BESKRIVELSE
Sealmat er en højtydende BBA certificeret vandtætningsmembran, der består af 4,5 kg/m2 (gen-
nemsnit) højt-kvældende natriumbentonit, indesluttet mellem to polypropylen geotekstiler. 
Geotekstilerne er nålestukket sammen under en patenteret proces, som sammenlåser fibrene og 
derved danner en ekstremt stærk komposit, der beskytter bentonitten, samt beskytter membra-
nen mod vejrliget og konstruktionsrelaterede skader. Når Sealmat optager vand, danner den en 
membran, der forhindrer passage af både vand og vanddamp. Sealmat indeholder ingen VOC, og 
kan installeres under alle vejrforhold, og vigtigst af alt, har det vist sig at være effektivt på både nye 
og eksisterende betonkonstruktioner under terræn.

Sealmat virker ved at danne en membran med lav permeabilitet ved kontakt med vand. Når 
bentonit bliver påvirket af vand, kan ubegrænset bentonit svulme op til 15 gange dets tørre 
volumen. Når den er begrænset under tryk, styres svelningen og danner en tæt, uigennem-
trængelig vandtætningsmembran. Sealmatens svelning kan selvforsegle små betonsprækker 
forårsaget af beton svind eller mindre seismiske hændelser - problemer der normalt ikke er 
nogen kontrol over. Sealmat danner en stærk mekanisk binding til beton, når den flydende 
beton indkapsler geotekstilfibrene. Den nålestansede opbygning af Sealmat giver mulighed 
for installation i al slags vejr.
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ANVENDELSESOMRÅDER:
Sealmat er designet til vandtætning under jorden, som en del af Volclay´s vandtætningssystem i 
forbindelse med Voltex og Waterstop RX (som anvendes til bla. vandtætning af kælder).

På grund af sin selvbindende evne er Sealmat særligt nyttig i ”ophængte” betonbundplader eller 
hulrumsinstallationer, hvor underlaget kan falde over tid og traditionelle membraner ikke kan 
anvendes.

Sealmat kan installeres under alle vejrforhold uden behov for primer, klæbemidler eller tape og 
membranen er selvforseglende og selvlukkende, takket være bentonittens egenskaber.

Hvis der findes forurening i grundvandsforholdene, skal der bruges Sealmat-CR med kontamine-
ringsresistent natrium bentonit. Sealmat-CR modstår højere niveauer af følgende forurenende 
stoffer: Nitrater, fosfater, chlorider, sulfater, kalk og organiske forbindelser/carbonhydrider.

INSTALLATION
GENERELT: 
Installer Sealmat i nøje overensstemmelse med producentens installationsretningslinjer og 
projektspecifik dokumentation. Brug tilbehørsprodukter som anbefalet. Brug også Sealmat-
CR efter behov til forurenede forhold. Installer Sealmat med den grøn/sorte (vævet) geotextil 
mod betonen, der skal være vandtæt. Den grønne ikke-vævet/spundet geotekstil mod grund-
vandet. Installer Waterstop-RX i alle konstruktionssamlinger og gennemføringsdetaljer. For 
installationer, der ikke er omfattet her, henvises der til CETCO.

FORBEREDELSER:
Underlaget skal være af komprimeret jord eller betonlag, som er fri for hulrum og skarpe kanter og 
fremspring. Sealmat kan anvendes i forbindelse med hulrumdannende systemer eller XPS isolering, 
men skal altid være på toppen, så betonen hældes direkte imod Sealmat membranen, hvilket gør at 
den selvbinder til selve konstruktionen.

UNDER BUNDPLADER AF BETON: 
Sealmat anbefales til brug under armerede betonplader med en minimum tykkelse på 150 mm, 
membranen placeres på komprimeret jord, beton eller XPS isolering- eller godkendt hulrumdan-
nende systemer. 

Placer Sealmat over det korrekt forberedte underlag med grøn/sort (vævet) geotekstil side vendt 
mod betonen, der skal være vandtæt (dvs. den grønne ikke-vævede/spundet side mod grundvan-
det).

Overlap alle de tilstødende kanter med minimum 100 mm og endestød med minimum 300 mm. 
Overlaps kan sikres ved at sømme ned i betondækket med afstand på 400 mm c/c for at forhindre 
forskydning før og under betonplacering.

Sealmat bør ikke strække sig i fundamentbærende områder (dvs. pæle, jordanker, jordbjælker osv.), 
men skal fuldstændigt omslutte dem. Hvor dette ikke er muligt/ tilstrækkeligt, kan Volseal 200 
anvendes som vandtæt kontinuerlig overgang, hvortil Sealmat kan tilsluttes ved hjælp af en 100 
mm overgang, der afsluttes med en 5 mm x 75 mm hulkehl af Bentoseal.

Typisk er forskallingen på plads før Sealmat installeres. Påfør Sealmat på indersiden af forskallin-
gen fortrinsvis vandret og fastgør med hæfteklamper. Afslut Sealmat ved jordniveau. Overlap kan 
forbedres ved at installere en 5 mm x 75 mm hulkehl af Bentoseal.

Tilbagefyldmateriale skal være af komprimerbare jordarter og fri for byggerester/affald. Tilbage-
fyldet skal være rent, godt graderet og komprimeret hver 300 mm til 85% modificeret proctor-
tæthed og opfylde disse generelle specifikationer:

�� Ingen sten, sten eller stenblokke større end 50 mm.
�� Mindst 90% jordpartikler mindre end 5 mm.
�� Maksimalt 10% jordpartikler finere end 74 mikron.
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GENNEMFØRINGER: 
Skær Sealmat for at passe tæt omkring alle gennemføringer (rør, etc.). Ved alle gennemføringer 
påfør en 40 mm hulkehl af Volclay Bentoseal omkring gennemføringerne. Omkring alle rørgen-
nemføringer monteres et Waterstop RX101 eller RX103 fugebånd som en "flangse" inde i betonen. 
Sørg for mindst 75 mm betondæklag på alle sider. Sikres med ståltråd/bindetråd.

BEGRÆNSNINGER: 
Vandrette monteringsflader skal være fri for overfladevand/stående vand, dvs. fibrene må ikke 
være dækket af vand.

Sealmat er ikke designet til "ubeskyttet" oven-jordiske vandtætningsanvendelser. Sealmat er 
udviklet til anvendelse på vertikale og horisontale overflader på pladsstøbte armerede bygningsbe-
tonkonstruktioner der ligger under terræn. Sealmat er konstrueret til brug under armerede plads-
støbte betonplader på150 mm tykkelse eller større.

Sealmat er ikke designet til vandtætning af dilatationsfuger. Dilatationsfuger kræver en særlig 
dilatationsfuge- løsning.

Anvend ikke Sealmat på fundamentvægge af blokmurværk.

Installér altid Sealmat præcist efter producentens anvisninger og projektspecifikt materiale.

OPBEVARING:
Hold Sealmat og alle tilbehørsprodukterne tørre og beskyttet af overdækning. Opklods alle pallete-
rede materialer (som leveret) for at forhindre kontakt med jordoverfladevand.

STØRRELSE OG EMBALLAGE:
Standard Sealmat rullestørrelser er 1,1 m x 5,0 m (5,5 m2) pakket 35 ruller pr. palle (192,5 m²/pr. 
palle). Den gennemsnitlige produktvægt er ca. 5,0 kg/m². Sealmat dimensioner kan skræddersys til 
projektkrav (afhænge af projektstørrelse) op til maksimalt 5,0 m x 40,0 m. Større ruller kan være 
underlagt særlige håndteringskrav, men leveres med tilhørende løftestropper.

TILBEHØRS PRODUKTER:
BENTOSEAL: Natrium bentonit pasta der primært anvendes til Sealmat jordafslutninger/kryds-
ninger med andre membraner (Volsheet DPC, etc.), typisk påført 5 mm tykt x 75 mm bred, med 
murske. Bentoseal er pakket i 15 kg's spande.

VOLCLAY GRANULAT: 
Ren granulær bentonit bruges til detaljer i kritiske områder, der kan kræve ekstra beskyttelse.  
Volclay Granulat pakkes i 20 kg poser. Rumvægt er 1.080 kg/ m³.

WATERSTOP RX101: 
Bentonit/butylhydrofilt waterstop, med selvinjicerende egenskaber, til brug i in-situ armerede 
betonkonstruktioner. Waterstop RX101 er sikret med Revofix Net. Mindste betondæklag på alle 
sider skal være 75 mm. Waterstop RX er ikke designet til brug i dilatations- / bevægelsesfuger.
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TEKNISKE DATA:
Materialeegenskaber Testmetode Typiske værdi

Bentonit masse per m². ASTM O 3776 (mod) 4,5 kg/ m2

Vedhæftning til beton. ASTM 0903 (mod) 2.5 kN / m² bredde

Hydrostatisk tryk modstand. ASTM O 5385 (mod) 70 m

Permeabilitet. ASTM 05084 1 x 10-9cm/ sek

Trækstyrke. ASTM 04632 422N

Punkteringsbestandighed. ASTM 04833 445N

Fleksibilitet ved lav temperatur. ASTM O 1970 Upåvirket -32° C
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VOLCLAY® SWELLTITE MEMBRAN 
VANDTÆTNINGSSAMMENSÆTNING AF EN NATRIUMBENTONIT/BUTYLBLAN-
DING, INTEGRERET I EN GEOMEMBRANFORING AF POLYETHYLEN MED HØJ 
DENSITET (HDPE)

PRODUKTEGENSKABER 
SWELLTITE er en meget effektiv vandtætningskomposit, der består af en natriumbentonit- 
sammensætning integreret i en geomembranforing. Denne sammensætning kombinerer de 
fordele, som den aktive vandtætning med natriumbentonit giver, med den tykke geomem-
branforings styrke og punkteringsmodstandsdygtighed. SWELLTITE udgør et virkeligt frem-
skridt inden for vandtætningsmembranteknologi. I modsætning til andre membransystemer 
kan SWELLTITEs reaktive bentonitsammensætning ekspandere og forsegle små punkteringer i 
membranen. SWELLTITE fremstilles med en fabrikskontrolleret tykkelse af 2 mm, der garan-
terer specifikationsgiveren, entreprenøren og ejeren konsistent materialeanvendelse. Denne 
udviklede komposit består af en tyk geomembranforing og bentonitsammensætning med en 
vedhæftet vandopløselig film. SWELLTITE indeholder praktisk talt ingen flygtige organiske for-
bindelser (VOC) og kan installeres på frisk beton, og vigtigst af alt, har vist sig at være effektiv 
i mere end 20 år.

ANVENDELSE
SWELLTITE er designet til vertikale og horisontale konstruktionsmæssige 
fundamentoverflader under terræn samt konstruktioner med sammensatte pladedæk 
over terræn. Typiske anvendelsesområder under terræn omfatter bagfyldte betonvægge, 
vægge i blokmurværk, jorddækkede tage og tunneltage. Typiske anvendelsesområder for 
konstruktioner med sammensatte pladedæk over terræn omfatter torvedæk, parkeringsdæk 
og balkoner. SWELLTITE kan også anvendes til indvendige sammensatte pladedæk i mekaniske rum, 
køkkener og laboratoriefaciliteter. Anvendelsesområderne kan også omfatte konstruktioner, der er 
under vedvarende eller intermitterende hydrostatisk tryk.

FORDELE
�� Selvtætnende 
�� To membraner i én 
�� “Hud” på betonen 
�� Optager revner i underlaget 
�� Let at montere 
�� Kan monteres på våd beton i alt vejr (undtaget regnvejr) 
�� Kan monteres af entreprenørens egne folk 
�� Koster kun det halve af “Tagpapløsninger” (2 lag) 

TYPER
�� Swelltite International 
�� Seamtape (tilbehør) 

TEKNISKE DATA
Længde m Bredde m Tykkelse mm Vægt/rulle

10,00 1,02 2 ca 31,4 kg

Leveres emballeret i karton med inderpose. 
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BRUGSANVISNING 
Generelt: Installér SWELLTITE og tilhørende produkter under streng overholdelse af 
producentens installationsanvisninger. Installér SWELLTITE med bentonit-siden vendt direkte 
mod den overflade, der skal vandtætnes. Planlæg installationen af vandtætningsmaterialet, 
således at der er mulighed for hurtig udstøbning af bagfyldningsmateriale eller beton. Når det 
gælder anvendelsesområder, der ikke er omtalt her, skal du kontakte CETCO og få specifikke 
installationsanvisninger.

Opbevaring: Opbevar SWELLTITE og tilhørende produkter på et tørt sted, der er beskyttet mod 
byggeaktiviteter og skiftende vejrlig. Beskyt materialerne mod fugt, ekstreme temperaturer 
og længerevarende eksponering til direkte sollys under opbevaring. Når materialer opbevares 
udendørs på et projektsted, skal der sikres vejrbestandig overdækning ovenpå og på alle sider  
af materialet (sørg for tilstrækkelig ventilation). Placér ikke pallerne i dobbelte stabler ved 
opbevaring eller under forsendelse.

Forberedelser: Overflader på konstruktionsbeton skal være glatte og fri for smuds, sten, 
nedbrudt byggemateriale, olie, fedt, slam og andre fremmede materialer. Fjern støbefinner 
og andre fremspringende dele,så overfladen er jævn. Fyld eventuelle forskallingshuller, 
honeycomb-strukturer, hulrum og revner op med krympefri cementmørtel, VOLSEAL 600TG 
eller BENTOSEAL. Betonoverflader, der skal have påført VOLSEAL 600TG, skal hærdes i vand i 
min. 7 dage før påføringen. Hvor det er muligt, skal horisontale betonoverflader udformes med 
passende hældning til dræning.

INSTALLATION AF FUNDAMENTVÆG
Før SWELLTITE-membranen installeres på fundamentvægge, skal overfladen 
præpareres, og alle indvendige vertikale hjørner, gennemføringer og fuger 
mellem sokkel/væg skal detaljeres som følger: 

Indvendige vertikale hjørner: Installér en 19 mm tyk, kontinuerlig strimmel 
af BENTOSEAL eller VOLSEAL 600TG -fugemasse ved alle indvendige vertikale 
hjørner.

Gennemføringer: Påfør en 19 mm tyk strimmel BENTOSEAL eller VOLSEAL 
600TG-fugemasse omkring gennemføringsbasen. Stryg fugemassen ud i en 
tykkelse af 2,3 mm og mindst 150 mm ud fra gennemføringen. Når SWELLTITE-
membranen er installeret, skal der påføres tilsvarende inddækning med 
fugemasse ved membrankanten omkring gennemføringen.

Fuge mellem fundamentplade/væg: Installér en kontinuerlig 19 mm tyk 
strimmel BENTOSEAL eller VOLSEAL 600TG i en vinkel af 45° ved fugen 
imellem fundamentplade/ væg.

OBS
Det er vigtigt at overholde krav til last på membranen, svarende til min. 80 mm beton. 
CETCO Europe tilbyder udførlig projektspecifik montagevejledning.

EMBALLAGESTØRRELSE
SWELLTITE rullestørrelse er 1,02 m x 10,0 m; 10,2 kvm pr. rulle. Hver rulle vejer cirka 31,4 kg.

BEGRÆNSNINGER
Installér ikke SWELLTITE i overfladevand,eller i tilfælde af nedbør. Hvis grundvandet indeholder 
stærke syrer eller baser eller har en konduktivitet på 2500 μmhos eller herover, skal der 
indsendes vandprøver til producenten til testning af kompatibilitet. 

TEKNISKE DATA

www.cetco.com

SWELLTITE®

KOMPOSIT-BENTONIT VANDTÆTNINGSSYSTEM

BESKRIVELSE
SWELLTITE er en meget effektiv vandtæt-
ningskomposit, der består af en natrium-
bentonit-sammensætning integreret i en 
geomembranforing. Denne sammensæt-
ning kombinerer de fordele, som den akti-
ve vandtætning med natriumbentonit giver, 
med den tykke geomembranforings styrke 
og punkteringsmodstandsdygtighed. 

SWELLTITE udgør et virkeligt fremskridt in-
den for vandtætningsmembranteknologi. 
I modsætning til andre membransystemer 
kan SWELLTITEs reaktive bentonitsammen-
sætning ekspandere og forsegle små punk-
teringer i membranen. SWELLTITE fremstil-
les med en fabrikskontrolleret tykkelse af 2 
mm, der garanterer specifikationsgiveren, 
entreprenøren og ejeren konsistent materi-
aleanvendelse. Denne udviklede komposit 
består af en tyk geomembranforing og ben-
tonitsammensætning med en vedhæftet 
vandopløselig film. SWELLTITE indeholder 
praktisk talt ingen flygtige organiske for-
bindelser (VOC) og kan installeres på frisk 
beton, og vigtigst af alt, har vist sig at være 
effektiv i mere end 20 år. 

ANVENDELSESOMRÅDER
SWELLTITE er designet til vertikale og hori-
sontale konstruktionsmæssige fundamen-
toverflader under terræn samt konstruk-
tioner med sammensatte pladedæk over 
terræn. Typiske anvendelsesområder under 
terræn omfatter bagfyldte betonvægge, 
vægge i blokmurværk, jorddækkede tage 
og tunneltage. Typiske anvendelsesområ-
der for konstruktioner med sammensatte 
pladedæk over terræn omfatter torvedæk, 
parkeringsdæk og balkoner. SWELLTITE kan 
også anvendes til indvendige sammensatte 
pladedæk i mekaniske rum, køkkener og 
laboratoriefaciliteter. Anvendelsesområder-
ne kan også omfatte konstruktioner, der er 
under vedvarende eller intermitterende hy-
drostatisk tryk.

INSTALLATION
Generelt: Installér SWELLTITE og tilhørende 
produkter under streng overholdelse af pro-
ducentens installationsanvisninger. Installér 
SWELLTITE med bentonit-siden vendt direk-
te mod den overflade, der skal vandtætnes. 
Planlæg installationen af vandtætningsma-
terialet, således at der er mulighed for hurtig 
udstøbning af bagfyldningsmateriale eller 
beton. Når det gælder anvendelsesområ-
der, der ikke er omtalt her, skal du kontakte 
CETCO og få specifikke installationsanvis-
ninger. 

Opbevaring: Opbevar SWELLTITE og til-
hørende produkter på et tørt sted, der er 
beskyttet mod byggeaktiviteter og skiften-
de vejrlig. Beskyt materialerne mod fugt, 
ekstreme temperaturer og længerevarende 
eksponering til direkte sollys under opbeva-
ring. Når materialer opbevares udendørs på 
et projektsted, skal der sikres vejrbestandig 
overdækning ovenpå og på alle sider af ma-
terialet (sørg for tilstrækkelig ventilation). 
Placér ikke pallerne i dobbelte stabler ved 
opbevaring eller under forsendelse.

Forberedelser: Overflader på konstrukti-
onsbeton skal være glatte og fri for smuds, 
sten, nedbrudt byggemateriale, olie, fedt, 
slam og andre fremmede materialer. Fjern 
støbefinner og andre fremspringende dele, 
så overfladen er jævn. Fyld eventuelle for-
skallingshuller, honeycomb-strukturer, hul-
rum og revner op med krympefri cement-
mørtel, VOLSEAL 600TG eller BENTOSEAL. 
Betonoverflader, der skal have påført VOL-
SEAL 600TG, skal hærdes i vand i min. 7 
dage før påføringen. Hvor det er muligt, skal 
horisontale betonoverflader udformes med 
passende hældning til dræning.

INSTALLATION AF  
FUNDAMENTVÆG 
Før SWELLTITE-membranen installeres på 
fundamentvægge, skal overfladen præpa-
reres, og alle indvendige vertikale hjørner, 
gennemføringer og fuger mellem sokkel/
væg skal detaljeres som følger:

Indvendige vertikale hjørner: Installér en 
19 mm tyk, kontinuerlig strimmel af BENTO-
SEAL eller VOLSEAL 600TG -fugemasse ved 
alle indvendige vertikale hjørner.

Gennemføringer: Påfør en 19 mm tyk 
strimmel BENTOSEAL eller VOLSEAL 
600TG-fugemasse omkring gennemførings-
basen. Stryg fugemassen ud i en tykkelse 
af 2,3 mm og mindst 150 mm ud fra gen-
nemføringen. Når SWELLTITE-membranen 
er installeret, skal der påføres tilsvarende 
inddækning med fugemasse ved membran-
kanten omkring gennemføringen.

Fuge mellem fundamentplade/væg: In-
stallér en kontinuerlig 19 mm tyk strimmel 
BENTOSEAL eller VOLSEAL 600TG i en vinkel 
af 45° ved fugen imellem fundamentplade/
væg.

SWELLTITE komposit

Tyk geomembranforing

Natriumbentonit- 
sammensætning

Vandopløselig 
film 



- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Side 52  |  Afsnit 6  |  04-2018

SWELLTITE er ikke konstrueret til fritliggende vandtætning over terræn eller anvendelse under 
terræn, hvor der ikke er fuld indeslutningsdækning. Installer ikke SWELLTITE på horisontale 
torvedæk, der anvender belægning placeret på fundamentsokler.

SWELLTITE er ikke konstrueret til vandtætning af dilatationsfuger. Dilatationsfuger kræver 
anvendelse af et korrekt fremstillet dilatationsfugeprodukt. Til fundamentvægge skal bagfyld-
ningen bestå af komprimerbar jord eller skærver (19 mm eller herunder). Komprimér jorden til 
min. 85% modificeret proctorværdi. Bagfyldning med sten, der er større end 19 mm, kræver 
anvendelse af beskyttelsesmateriale; kontakt CETCO for specifikke anvisninger. Undgå bagfyld-
ning med aggregat, der er 38 mm eller herover. På horisontale dæk kræver SWELLTITE korrekt 
indeslutning af dækningsballastmateriale; en min. 75 mm tyk konstruktionsbetonplade eller 
en min. belægningsvægt på 97 kg pr. kvm (inklusive et sand- eller mørtelafretningslag). Når der 
anvendes komprimerbar jordoverdækning, skal denne være mindst 450 mm tyk og komprime-
ret til min. 85% modificeret proctorværdi.

TILBEHØRSPRODUKTER

VOLSEAL 600TG LIQUID FLASHING: VOLSEAL 600TG er en udspartlingsbar 
vandtætningsfugemasse, der anvendes som detaljeringsprodukt omkring gennemføringer, 
dræningsrør og ved hjørneovergange i horisontale dæk og ved vertikale væginstallationer.

BENTOSEAL®:Spartelbar natriumbentonit-fugemasse, der anvendes som detaljeringsfugning 
omkring gennemføringer og hjørneovergange omkring vertikale SWELLTITE-væginstallationer.

MAXBIT SKW: Koldpåført modificeret bitumen-gummisammensætning, der påføresoverflader 
med henblik på at fremme vedhæftning af SWELLTITE-membran; den gennemsnitlige 
dækningsgrad er 1,2 kg /kvm.

SEAMTAPE®: Tape der anvendes til forsegling af membranens overlapningsfuger.

AQUADRAIN®: Præfabrikeret dræningskomposit, der består af kraftigt filtervæv, der fæstnes 
til en plastdræningskerne med høj bestandighed.

WATERSTOP-RX®:ekspanderende bentonitbaseret betonfugebånd til vandtætning, der er 
konstrueret til at kunne erstatte PVC-vandtætning. Vedhæftes med CETSEAL.

CETbit 300: Selvklæbende inddækningsmembran til afslutninger i terrænniveau.

TEKNISK INFORMATION/ASSISTANCE
Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er 
GOTTFRED PETERSEN A/S´ konsulenter til Deres disposition.

Der tages forbehold for ændring af produktspecifikationer samt for fejl og udeladelser.

TEKNISKE DATA

www.cetco.com

EMBALLAGESTØRRELSE 
SWELLTITE rullestørrelse er 1,02 m x 10,0 
m; 10,2 kvm pr. rulle. Hver rulle vejer cirka 
31,4 kg.

BEGRÆNSNINGER
Installér ikke SWELLTITE i overfladevand, 
eller i tilfælde af nedbør. Hvis grundvandet 
indeholder stærke syrer eller baser eller har 
en konduktivitet på 2500 μmhos eller her-
over, skal der indsendes vandprøver til pro-
ducenten til testning af kompatibilitet.

SWELLTITE er ikke konstrueret til fritliggen-
de vandtætning over terræn eller anvendel-
se under terræn, hvor der ikke er fuld inde-
slutningsdækning. Installer ikke SWELLTITE 
på horisontale torvedæk, der anvender be-
lægning placeret på fundamentsokler.

SWELLTITE er ikke konstrueret til vandtæt-
ning af dilatationsfuger. Dilatationsfuger 
kræver anvendelse af et korrekt fremstillet 
dilatationsfugeprodukt. Til fundamentvægge 
skal bagfyldningen bestå af komprimerbar 
jord eller skærver (19 mm eller herunder). 
Komprimér jorden til min. 85% modificeret 

proctorværdi. Bagfyldning med sten, der er 
større end 19 mm, kræver anvendelse af be-
skyttelsesmateriale; kontakt CETCO for spe-
cifikke anvisninger. Undgå bagfyldning med 
aggregat, der er 38 mm eller herover. 

På horisontale dæk kræver SWELLTITE kor-
rekt indeslutning af dækningsballastmate-
riale; en min. 75 mm tyk konstruktionsbe-
tonplade eller en min. belægningsvægt på 
97 kg pr. kvm (inklusive et sand- eller mør-
telafretningslag). Når der anvendes kompri-
merbar jordoverdækning, skal denne være 
mindst 450 mm tyk og komprimeret til min. 
85% modificeret proctorværdi.

TILBEHØRSPRODUKTER
VOLSEAL 600TG LIQUID FLASHING: 
VOLSEAL 600TG er en udspartlingsbar vand-
tætningsfugemasse, der anvendes som de-
taljeringsprodukt omkring gennemføringer, 
dræningsrør og ved hjørneovergange i hori-
sontale dæk og ved vertikale væginstallati-
oner. 

BENTOSEAL®:Spartelbar natriumbento-
nit-fugemasse, der anvendes som detalje-

ringsfugning omkring gennemføringer og 
hjørneovergange omkring vertikale SWELL-
TITE-væginstallationer.

MAXBIT SKW: Koldpåført modificeret bi-
tumen-gummisammensætning, der påføres 
overflader med henblik på at fremme ved-
hæftning af SWELLTITE-membran; den gen-
nemsnitlige dækningsgrad er 1,2 kg /kvm.

SEAMTAPE®: Fugebånd der anvendes til 
forsegling af membranens overlapningsfu-
ger. 

AQUADRAIN®: Præfabrikeret drænings-
komposit, der består af kraftigt filtervæv, der 
fæstnes til en plastdræningskerne med høj 
bestandighed. 

WATERSTOP-RX®:ekspanderende bento-
nitbaseret betonfugebånd til vandtætning, 
der er konstrueret til at kunne erstatte 
PVC-vandtætning. Vedhæftes med CETSEAL. 

CETbit 300: Selvklæbende inddæknings-
membran til afslutninger i terrænniveau.

Betonvæg:

WATERSTOP-RX® 
(min. 75 mm  
dækning)

SWELLTITE®

KOMPOSIT-BENTONIT VANDTÆTNINGSSYSTEM

CETSEAL

CETbit 300 

Komprimeret  
bagfyldning

AQUADRAIN  
dræningskomposit

SWELLTITE- 
vandtætningsmembran

Dræningsrør,  
AQUADRAIN 100BD 

19 mm strimmel af  
BENTOSEAL/VOLSEAL 600TG
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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_SWELLTITE_EMEA_DK_201508_V1

www.cetco.com | contact@cetco.com

Generelle påføringsanvisninger

AQUADRAIN  
dræningskomposit

SWELLTITE- 
membran 

Betondækplade 

Konstrukti-
onsplade

Torvedæk – belægning oven på mørtelbund

AQUADRAIN  
dræningskomposit

SWELLTITE 
membran

Betonbelæg-
ning på  
mørtelafret-
ningsbund

Konstrukti-
onsplade

Torvedæk gennemføringsdetalje

Dækplade

VOLSEAL  
600TG-fugemasse
AQUADRAIN

SWELLTITE 
membran

WATERSTOP-RX® 
(min. 75 mm dækning)

Indvendig hjørne/væg-detalje 

Betonvæg

19 mm strimmel af 
BENTOSEAL/ 
VOLSEAL 600TG

SWELLTITE 
membran

Torvedæk overgangsdetalje

Betonvæg

CETbit

19 mm  
strimmel  
VOLSEAL  
600TG- 
fugemasse

CETSEAL

Typisk afslutning mod terræn

SWELLTITE®

KOMPOSIT-BENTONIT VANDTÆTNINGSSYSTEM

1488-CPD-0163/Z
EN 13491:2004 + EN 13491:2004/A1:2006

SWELLTITE 
membran

CETSEAL

Metalklemskinne  
fastgjort med  
300 mm  
centerafstand  

AQUADRAIN  
dræningskomposit

CETbit 300  
Grade Flashing

OPDATERET: AUGUST 2015
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MAXBIT SKW 
KOLDPÅFØRT BITUMEN GUMMIBLANDING

PRODUKTEGENSKABER 
MAXBIT SKW er en koldpåført bitumen-gummiblanding, der er beregnet til fremragende

vedhæftning af SWELLTITE-membraner til murkonstruktioner og fugtisolerende belægning.

Maxbit SKW er en højt modificeret bitumen- og gummitixotropisk sammensætning med frem-
ragende vedhæftning til beton, blokmurværk, træplader osv. Takket være sine tixotropiske 
egenskaber kan MAXBIT SKW påføres på komplekst udformede overflader og profiler. Når det

er hærdet, danner Maxbit SKW en uigennemtrængelig elastomer-barriere, der kan dække 
revner på op til 1,5 mm i bredden. MAXBITSKW kan påføres direkte på isoleringsplader af poly-
styren.

ANVENDELSE
�� SWELLTITE membranklæber
�� Fugtisolerende belægning
�� Som porrefylder i blokværk, i forbindelse med SWELLTITE membran

PÅFØRING
Overfladen skal være fri for frost og overfladevand, og alle løse materialer, støv, nedbrudt 
materiale, hulrum og skarpe kanter skal være fjernet. Hvis der er væsentlige hulrum i 
overfladen, skal disse repareres ved hjælp af patenteret, cementbaseret reparationsmørtel. 
Porøse overflader skal forsegles med MAXBIT GW (fortyndet med rent vand i et 
blandingsforhold på 1:9) ved en dækningsgrad af 0,2–0,3 kg /kg/m² før påføring af MAXBIT 
SKW. Al påføring bør foregå ved en luft- og overfladetemperatur mellem +5°C til +30°C. 
MAXBIT SKW må ikke fortyndes eller tilføres andre kemikalier. Efter påføring skal MAXBIT SKW 
beskyttes mod frost og regn forud for efterfølgende påføring af CETCO-membran.

Swelltite membranklæber
Påfør MAXBIT SKW i et forhold af 1,2 kg/m² og installér Swelltite-membran i overensstemmelse 
med monteringsvejledningen, på fundamentvæg eller dæk, og fastgør membranen med 
CETCO-fastspændingsanordning, hvor dette er nødvendigt. Overflader der påføres MAXBIT 
SKW, men ikke tildækkes med Swelltite-membran i løbet af den samme arbejdsdag, skal 
genbehandles.

Fugtisolering
Påfør MAXBIT SKW med børste, pudsebræt eller murske med en dækning af 1,2 kg/m² for at 
opnå en min. tykkelse af 1 mm pr. lag. Påfør som minimum to lag, hvor lag nr. 2 skal påføres i en 
vinkel af 90 grader i.f.t. det første lag. Det første lag skal være helt tørt før påføring af lag nr. 2 
(den gennemsnitlige tørretid for et lag på 1 mm er cirka 24 timer ved +23°C).

EMBALLERING
Maxbit SKW er emballeret i spande med 20 kg.
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TEKNISKE DATA
Egenskaber Resultater

Farve Sort

Enkelt lagtykkelse Op til 2 mm

Tørretid 24 timer (pr. 1 mm lag ved +25 °C)

Antal lag 1 til 2

Tørstofs indhold 60 %

Forbrug Swelltite membranlæber,
fugtbeskyttelse, asfaltreparation, 
ca. 1,2 kg / m2 pr. 1 mm belægning.

Klæber til polystyrenpaneler, 
ca. 0,8 - 2,0 kg / m2 (klatter).

Underlags- / påføringstemperatur +5 °C til + 30 °C

Påføringsmetode Murske, pudsebræt, kalkkost, hvad der er mest 
hensigtsmæssigt

Opbevaring og transport I tørre og kølige rum ved temperatur på over 
+5 °C og max +30 °C

Opbevaringstid 12 måneder (fra produktionsdato)

Rengøring af værktøj Vand (uhærdet)
Organiske opløsningsmidler (efter hærdning)

TEKNISK INFORMATION/ASSISTANCE
Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er 
GOTTFRED PETERSEN A/S´ konsulenter til Deres disposition.

Der tages forbehold for ændring af produktspecifikationer samt for fejl og udeladelser.

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 produktsikker-
hed. Sørg for tilstrækkelig ventilation før påføring.
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CETSEAL 
FUGEMASSE / KLÆBER

PRODUKTEGENSKABER 
CETSEAL er en allround polyether en-komponent fugthærdende fugemasse / klæber. 
CETSEAL er et 100 % ikke-krympende tørstofs produkt med høj UV-bestandighed.

ANVENDELSE
Produktet anvendes hovedsageligt som:
�� afslutningsforsegler til CETCO membraner
�� overlapningsforsegler til CETCO membraner
�� klæber til CETCO fugebånd

PÅFØRINGSMETODER
Udjævne afslutningsforsegler 
Påfør en ubrudt stribe CETSEAL mellem betonvæggen og membranens top. Påfør en ubrudt 
stribe CETSEAL, hvor klemlisten skal skydes på plads ved hjælp af CETCO befæstigelse. Placer 
klemlisten fladt på toppen af membranen og påfør herefter, for at dække og forsegle betonen, 
en ubrudt stribe CETSEAL langs toppen af klemlisten.

Klæber til fugebånd 
Påfør en ubrudt stribe CETSEAL til underlaget og / eller fugebåndet og monter så fugebåndet 
før CETSEAL danner hinde. Rækkeevnen vil variere alt efter anvendelse og underlag. Typisk ræk-
keevne med en Ø6 mm stribe CETSEAL er 6 løbende meter for en 290 ml. patron.

FORBEREDELSER
Fjern snavs og rester, overfladelag og tætningsmidler før anvendelse. Forbered metal-overfla-
der ved af fjerne rust, afskalninger og olierester. Lad behandlet træ tørre i 6 måneder inden 
påførsel. Må ikke anvendes i stillestående vand eller ved temperaturer under -4 °C.

EMBALLAGE
290 ml. patroner. 12 stk. pr. kasse (5,4 kg)

GENNEMSNITLIGE UHÆRDEDE EGENSKABER

Egenskaber Gennemsnitlig værdi

Konsistens ved brug (Gun Grade) Ingen sætning ASTM C 697

Viskositet
750.000+ cps Brookfield RVF, TF-spindel,  
4 RPM, 23°C

Begyndende huddannelse 10 -15 minutter

Lugt Næsten lugtfri

GENNEMSNITLIGE HÆRDEDE EGENSKABER

Egenskab Testmetode Gennemsnitlig værdi

Brudforlængelse DIN 53504 600 %

Hårdhed Shore A DIN 53505 40 +/- 5

Lav temperaturflex ASTM D816 10 °C

Krympning Ingen målbar krympning  
efter 14 dage

Temperaturbestandighed 
(Fuld hærdet)

-40°C til +90°C

Holdbarhed 1 år
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ULTRASEAL® XP 
EN AKTIV POLYMER VANDTÆTNINGSMEMBRAN FOR EKSTRAORDI-
NÆRE PRÆSTATIONER I EN BRED VIFTE AF FORURENEDE MILJØ-
FORHOLD

BESKRIVELSE
ULTRASEAL® XP rummer XP-teknologi, der er den seneste innovation inden for 
aktiv vandtætning. Denne avancerede polymer-teknologi giver fremragende 
præstationsevne i.f.t. et bredt udvalg af jordkontaminanter, inklusive forhold med højt 
saltindhold. I modsætning til passive enlags-membraner sætter de selvforseglende 
egenskaber i den aktive XP-teknologi vandtætningsmembranen ULTRASEAL® XP i 
stand til at tætne mindre revner eller skader på membranen. Og, vigtigst af alt, det 
har vist sig at være effektivt under såvel hydrostatiske som ikke-hydrostatiske forhold. 
ULTRASEAL® XP fungerer ved at danne en membran med lav gennemtrængelighed 
ved kontakt med vand. Ved hydratisering kan den ubegrænsede membran svelle 
mange gange sit tørvolumen. Når svelningen er begrænset af bagfyldning eller 
beton, er den kontrolleret, og der dannes herved en tæt og uigennemtrængelig 
vandtætningsmembran. Denne svelning kan tætne små betonrevner forårsaget af 
jordsætning og betonkrympning. Når der støbes beton mod XP geotekstil-siden, danner 
ULTRASEAL® XP en stærk mekanisk binding. Den indeholder ingen flygtige organiske 
forbindelser (VOC) og kan installeres under næsten alle vejrforhold direkte på den 
nystøbte beton.

ANVENDELSESOMRÅDER
ULTRASEAL® XP vandtætningssystem er beregnet til at forsyne overflader af 
konstruktionsbeton med vandtætningsbeskyttelse under kontinuerligt eller 
intermitterende hydrostatisk tryk, også i miljøer med højt saltindhold eller forurening. 
Anvendelse under terræn inkluderer bagfyldt pladsstøbt beton og konstruktioner 
i støbeskel som f.eks. tæt/sekant pilotering og stålspunsvægge. Membranen kan 
blive videreført under bundpladen og på denne måde sikres et kontinuerligt, 
ensartet vandtætningssystem. Anvendelsesområderne for ULTRASEAL® XP omfatter: 
fundamentvægge, jorddækkede strukturer, bundplader og tunneller. Kontakt venligst 
CETCO vedrørende særlige jordkontaminanter.
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ENESTÅENDE EFFEKTIV TÆTNING

Garanti for tætning
�� sikrer en tæt mekanisk forbindelse med den nye beton
�� membranen har selvfortættende egenskaber
�� bekræftet effektivitet ved konstruktioner som befinder sig under 

fast eller foranderligt hydrostatisk tryk – maksimalt 70 meter

Beskyttelse mod forurening
�� XP-teknologi er modstandsdygtig mod en bred vifte af faktorer
�� bl.a. områder med høj saltkoncentration og koncentration 

af organiske opløsningsmidler

INSTALLATION FORDELE OG FUNKTIONER
Hurtig og nem
�� lette ruller
�� anvendelsen af sømme samt mekaniske forbindelsesled 

eliminerer variabel montage på pladsen

Universel
�� mulighed for montage under praktisk talt alle vejrforhold
�� mulighed for montage på nystøbt beton
�� bevist effektivitet, både ved horisontal og vertikal anvendelse
�� dvs. mure med tilsætning og nabomure

RULLESTØRRELSER
1,15 x 8,7 m (10m2) og 2,2 x 9,1 (20m2)

Egenskaber Testmetode Gennemsnitlig værdig

Hydrostatisk trykstyrke ASTM D5385 (Mod.) 70 m

Brudforlængelse EN ISO 527 25%

Vedhæftning til beton ASTM D903 (Mod.) 1,7 kN/m

Punkteringsbestandighed EN ISO 12236 3,0 kN

Fleksibilitet ved lav tempe-
ratur

ASTM D1970
Upåvirket ved –32°C

Trækstyrke EN ISO 527 8,0 N/mm²

ULTRASEAL® XP er et af de elementer i programmet som sikrer HYDROSHIELD™-kvalitet.
Beskyt konstruktionen på byggepladsen mod vandindtrængen takket være branchens bedste 
kvalitetssikringsprogram. Dette gennemtestede system sikrer en fuldstændig 100% beskyttelse 
uden kvotegrænser. Yderligere information på hjemmesiden CETCO.com samt hos gottfred.dk

QUALITY ASSURANCE
PROGRAM
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SEAL-X XP 
AKTIVT POLYMER MASTIC FORSEGLER

PRODUKTEGENSKABER 
SEAL-X XP er en spartelbar fugemasse, der er beregnet til et bredt udvalg af overfladepræ-
parerings- og detaljeringsarbejder med ULTRASEAL XP og andre aktive vandtætningsmem-
braner 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 kon-
sistens, 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.

PÅFØRSEL
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 mm tyk og være kontinuerligt 
påført omkring gennemføringen. Massen skal dække alle eksponerede overflader og være 
trukket ud på vandtætningsmembranen. Færdiggør påførsel af produktet ved gennemfø-
ringer 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.

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

FORSENDELSE, LAGRING OG RENGØRING
Sendes med bil. Der henvises til sikkerhedsdatablad for yderligere forsendelsesinforma-
tioner. Hold spandene tæt lukkede, når produktet ikke anvendes. Lagres i tørre omgivelser 
ved +16 °C til +27 °C og ikke i nærheden af varmegivere og åben ild. Rengør redskaber 
med en fugtig klud.
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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.

ARBEJDSMILJØ
MAL-kode :  
Se 16-punkts datablad.
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COREFLEX XP 

TERMOPLASTISK VANDTÆTNINGSMEMBRAN MED 
KERNE AF XP-TEKNOLOGI

BESKRIVELSE
COREFLEX XP er en 1,5 mm nominel termoplastisk membran forsynet med 90 gram/m2 
forstærkende polyestervæv integreret i en kerne af XP-teknologi. COREFLEX XP byder på 
det ultimative inden for vandtætningsbeskyttelse takket være XP- teknologi, der er den 
seneste innovation inden for aktiv vandtætning. Denne avancerede polymerteknologi giver 
en exceptionel præstationsevne i en lang række jordkontaminanter, herunder i jord med højt 
saltindhold. Barrierens præstationsevne tager udgangspunkt i en termoplastisk membran 
med svejsesømme, der giver et ensartet og sammenhængende, vandtæt barrierelag. Den 
termoplastiske membran er forsynet med forstærkende polyestervæv og fremstilles med 
DuPont Elvaloy-KEE® (Keton Ethylen Ester), der er en fast-fase ethyleninterpolymer med høj 
molekylevægt. 

I modsætning til traditionelle flydende PVC-blødgøringsmidler undergår Elvaloy-KEE® ikke 
faseseparation og udmigrerer; derfor bibeholdes membranens langtidsholdbare ydeevne.  
Elvaloy-KEE® frembyder også overlegne kemiske resistensegenskaber. XP Technology Core-
laget er integreret i en Elvaloy-KEE® termoplastisk membran. XP-laget er designet til at blive 
aktiveret med vand, hvorved det svulmer op og danner en positiv forsegling. I tilfælde af 
uforudset punktering eller installationsfejl reagerer XP-laget ved at selvtætne, og på denne 
måde standses indtrængning af vand. COREFLEX XP er den eneste svejsede termoplastiske 
membrankomposit med denne reaktive, selvtætnende funktionalitet baseret på XP-teknologi.

ANVENDELSESOMRÅDER
COREFLEX XP vandtætningssystem sikrer vandtætningsbeskyttelse af overflader af 
konstruktionsbeton. Anvendelse til konstruktioner under terræn omfatter bagfyldte 
in-situ støbte blokstensfundamentvægge i beton og murværk samt afstivningsvægge ved 
ejendomsskel, f.eks. spunsvægge og forskalling. Membranen kan blive videreført under 
etagepladen og ført op til en horisontal platform, og på denne måde sikres et kontinuerligt, 
ensartet vandtætningssystem. COREFLEX XP kan anvendes til at vandtætne konstruktioner 
under kontinuerligt eller intermitterende hydrostatisk tryk. COREFLEX XP -anvendelsesområder 
omfatter: Torvedæk, konstruktioner med sammensatte pladedæk, fundamentvægge, 
konstruktioner under jordoverfladen, ejendomsskel, bundplade, tunneller og græstage.

INSTALLATION
Generelt: Installér COREFLEX XP vandtætningssystem under streng overholdelse af 
producentens retningslinjer for installation og bestemmelserne vedrørende brug af tilbehør, 
beskyttelses- og dræningslag samt overlæsning, som ønsket eller påkrævet. Installér COREFLEX 
XP med XP geotekstil-siden i direkte kontakt med betonen, der skal vandtætnes. WATERSTOP-XP 
bør installeres i alle hertil egnede horisontale og vertikale støbeskel og omkring gennemføringer.

EMBALLAGE
COREFLEX XP fås i ruller à 1,7 m x 12,9 m; 1,55 m bred termoplastisk membran med en kerne af 
XP-teknologi forskudt, med 150 mm på rullens langside.

KVALITETSPROGRAM
Du kan stole på CETCO’s vandtætningsprodukter af høj kvalitet og HydroShield™ kvalitetssikringsprogram. 
Dette program er designet til at beskytte din bygning og dens indhold mod vandlækage via præ-installa-
tionsplanlægning, håndværksmæssig erfaring og on-site inspektion, understøttet af den stærkeste garanti i 
branchen. Hvis det er værd at bygge, er det værd at beskytte.

TEKNISKE DATA

www.CETCO.com

COREFLEX XP
TERMOPLASTISK VANDTÆTNINGSMEMBRAN MED KERNE AF XP-TEKNOLOGI

BESKRIVELSE
COREFLEX XP er en 1,5 mm nominel termop-
lastisk membran forsynet med 90 gram/m2 
forstærkende polyestervæv integreret i en 
kerne af XP-teknologi. COREFLEX XP byder 
på det ultimative inden for vandtætningsbe-
skyttelse takket være XP- teknologi, der er 
den seneste innovation inden for aktiv vand-
tætning. Denne avancerede polymertekno-
logi giver en exceptionel præstationsevne 
i en lang række jordkontaminanter, herun-
der i jord med højt saltindhold. Barrierens 
præstationsevne tager udgangspunkt i en 
termoplastisk membran med svejsesømme, 
der giver et ensartet og sammenhængende, 
vandtæt barrierelag. Den termoplastiske 
membran er forsynet med forstærkende 
polyestervæv og fremstilles med DuPont El-
valoy-KEE® (Keton Ethylen Ester), der er en 
fast-fase ethyleninterpolymer med høj mole-
kylevægt. 

I modsætning til traditionelle flydende 
PVC-blødgøringsmidler undergår Elva-
loy-KEE® ikke faseseparation og udmigrerer; 
derfor bibeholdes membranens langtids-
holdbare ydeevne. Elvaloy-KEE® frembyder 
også overlegne kemiske resistensegenska-
ber. XP Technology Core-laget er integreret 
i en Elvaloy-KEE® termoplastisk membran. 
XP-laget er designet til at blive aktiveret med 
vand, hvorved det svulmer op og danner 
en positiv forsegling. I tilfælde af uforud-
set punktering eller installationsfejl reage-
rer XP-laget ved at selvtætne, og på denne 
måde standses indtrængning af vand. CO-
REFLEX XP er den eneste svejsede termop-

lastiske membrankomposit med denne re-
aktive, selvtætnende funktionalitet baseret 
på XP-teknologi.

ANVENDELSESOMRÅDER
COREFLEX XP vandtætningssystem sikrer 
vandtætningsbeskyttelse af overflader af 
konstruktionsbeton. Anvendelse til kon-
struktioner under terræn omfatter bagfyldte 
in-situ støbte blokstensfundamentvægge i 
beton og murværk samt afstivningsvægge 
ved ejendomsskel, f.eks. spunsvægge og 
forskalling. Membranen kan blive videreført 
under etagepladen og ført op til en horison-
tal platform, og på denne måde sikres et 
kontinuerligt, ensartet vandtætningssystem. 
COREFLEX XP kan anvendes til at vandtæt-
ne konstruktioner under kontinuerligt eller 
intermitterende hydrostatisk tryk. CORE-
FLEX XP -anvendelsesområder omfatter: 
Torvedæk, konstruktioner med sammensat-
te pladedæk, fundamentvægge, konstruk-
tioner under jordoverfladen, ejendomsskel, 
bundplade, tunneller og græstage.

INSTALLATION
Generelt: Installér COREFLEX XP vandtæt-
ningssystem under streng overholdelse af 
producentens retningslinjer for installation 
og bestemmelserne vedrørende brug af til-
behør, beskyttelses- og dræningslag samt 
overlæsning, som ønsket eller påkrævet. 
Installér COREFLEX XP med XP geotekstil-si-
den i direkte kontakt med betonen, der skal 
vandtætnes. WATERSTOP-XP bør installeres 
i alle hertil egnede horisontale og vertikale 
støbeskel og omkring gennemføringer.

EMBALLAGE
COREFLEX XP fås i ruller à 1,7 m x 12,9 m; 
1,55 m bred termoplastisk membran med 
en kerne af XP-teknologi forskudt med 150 
mm på rullens langside.

KVALITETSSIKRINGSPRO-
GRAM
Du kan stole på CETCO's vandtætnings-
produkter af høj kvalitet og HydroShield™ 
kvalitetssikringsprogram. Dette program er 
designet til at beskytte din bygning og dens 
indhold mod vandlækage via præ-installa-
tionsplanlægning, håndværksmæssig erfa-
ring og on-site inspektion, understøttet af 
den stærkeste garanti i branchen. Hvis det 
er værd at bygge, er det værd at beskytte.

Typisk COREFLEX XP membranoverlapning med kontinuerlig termoplastisk sammensvejsning

Termoplastisk membranlag Termoplastisk svejsning

Aktiv polymerkerne 100 mm min
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COREFLEX XP 

TERMOPLASTISK VANDTÆTNINGSMEMBRAN MED 
KERNE AF XP-TEKNOLOGI

TEKNISKE DATA

Egenskaber testmetode testresultater

SYNLIGE DEFEKTER EN 1850-2 GODKENDT

VANDTÆTHED EN 1928 VANDTÆT

UDVENDIG BRANDPÅVIRKNING EN 13501-5 Broof (T1)

REAKTION VED BRAND EN 13501-1 Klasse E

AFSKALNINGSMODSTAND I SAMLINGER EN 12316-2 ≥ 300 N / 50 mm

FORSKYDNINGSSTYRKE I FUGER EN 12317-2 ≥ 900 N / 50 mm

TRÆKSTYRKE EN 12311-2 ≥ 1000 N / 50 mm

BRUDFORLÆNGELSE EN 12311-2 ≥ 60%

SLAGSEJHED EN 12691 ≥ 1000 mm

MODSTANDSEVNE OVER FOR STATISK LAST EN 12730 ≥ 20 kg

RIVESTYRKE EN 12310-2 ≥ 200 N

MODSTANDSEVNE OVER FOR GENNEMVOKSNING  
AF RØDDER

EN 13948 MODSTANDSDYGTIG

DIMENSIONSSTABILITET EN 1107-2 ≤ 1%

FOLDBARHED VED LAV TEMPERATUR EN 495-5 ≤ –50°C

UV-STRÅLING (1000 h) EN 1297 MODSTANDSDYGTIG

EKSPONERING FOR FLYDENDE KEMIKALER, 
INKLUSIVE VAND (28 DAGE / 23°C)

EN 1847 MODSTANDSDYGTIG

MODSTANDSDYGTIGHED OVER FOR HAGL EN 13583 ≥ 17 m/s

VANDDAMPGENNEMTRÆNGELIGHED EN 1931 ≥ 18.000 μ (+ 30%)
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Produkt /       mrk. Anvendelse Illustration

ELOTENE 3000X
EN 13707 + EN 
13969

Vand-, Radon- og 
metangastæt 
membran til kæld-
re, sokler, tunnel-
ler, ikke brandsikre 
installationer

ELOTENE 2000
Terrasser, dæk og 
ikke brandsikre

installationer 
hvor åben ild ikke 
må anvendes

ELOTENE 1000
EN 13707 Terrasser, gulve 

og badeinstal-
lationer, hvor 
åben ild ikke må 
anvendes

ELOTENE 500

Terrasser, tage 
og vægge, hvor 
åben ild ikke må 
anvendes

ELOTENE HD
Broer, viadukter, 
P-dæk, startba-
ner, fjernvarme-
rør, stor mekanisk 
styrke

ELOTENE TNT 150
EN 13707

Varmeisolerings-
områder af metal 
og træ, stor selv-
klæbende evne

ELOTENE FG
EN 13707 Områder hvor 

der ikke må søm-
mes. Dobbelt-
klæber og god 
trækstyrke

Produkt /       mrk. Anvendelse Illustration

ELOTENE RV 77
EN 13707 + EN 
13969

Membran mellem 
beton og Polysty-
ren og PUR-isole-
ring, almindelig 
vandtætning 
iøvrigt

ELOTENE DS
EN 13707 + EN 
13970

Tagdækning, 
modstandsdygtig 
overfor radon, 
metangas, og UV-
stråling

ELOTENE DSX
EN 13707 + EN 
13970

Radon, metangas 
dampspærre og 
vandtætning af 
kældre og under-
jordiske garager, 
og p-dæk

ELOTENE DSR
ANTISCIVOLO
EN 13707

Undertagsmem-
bran. 
Stor trækstyrke 
og fleksibilitet.
Skridsikker

ELOTENE
KONTABIT RDS Dobbeltklæ-

bende membran 
til tage, hvor 
åben ild ikke må 
anvendes

ELOTENE DSFR
EN 11925-2 +
EN 13501-1

Brandresistent 
fugtmembran

ELOTENE 4000 ZERO
EN 14967

Vand-, Radon- og 
metangastæt 
membran til kæld-
re, sokler, tunnel-
ler, ikke brandsikre 
installationer

ELOTENE

ALSIDIGE VANDTÆTNINGSMEMBRANER KAN LEVERES I 14 TYPER:

1) Ej lagervare. Alle ovennævnte produkter kan leveres i andre
 rullelængder og tykkelser - venligst forhør!
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ELOTENE

ALSIDIGE VANDTÆTNINGSMEMBRANER KAN LEVERES I 14 TYPER:
Produkt Anvendelsesområde        mærket iht.

ELOTENE 3000X
Kældre, sokler, tunneller, garager, terrasser, skakte,
ikke brandsikre installationer, radon sikring

EN 13707 + EN 13969

ELOTENE 2000
Terrasser, dæk og ikke brandsikre installationer
hvor åben ild ikke må anvendes

ELOTENE 1000
Terrasser, gulve og badeinstallationer,
hvor åben ild ikke må anvendes

EN 13707

ELOTENE 500
Terrasser og tage,
hvor åben ild ikke må anvendes

ELOTENE HD
Broer, viadukter, P-dæk, startbaner, fjernvarmerør,
stor mekanisk styrke

Ikke radontæt

ELOTENE TNT 150
Varmeisoleringsområder af metal og træ,
stor selvklæbe-evne

EN 13707

ELOTENE FG
Områder hvor der ikke må sømmes.
Dobbeltklæber og god trækstyrke

EN 13707

ELOTENE RV 77
Membran mellem beton og PS og PUR-isolering,
alm. vandtætning

EN 13707 + EN 13969

ELOTENE DS
Tagdækning, modstandsdygtig overfor radon,
metangas, og UV-stråling

EN 13707 + EN 13970

ELOTENE DSX
Dampspærre og vandtætning af kældre og underjordi-
ske garager, P-dæk

EN 13707 + EN 13970

ELOTENE DSR ANTISCIVOLO
Asymmetriske tage.
Stor trækstyrke og fleksibilitet

EN 13707

ELOTENE KONTABIT RDS
Vådrum, direkte påklæbning på fliser,
hvor åben ild ikke må anvendes

ELOTENE DSFR
Generel anvendelse indenfor byggeri,
hvor åben ild ikke må anvendes

EN 11925-2 + EN 13501-1

ELOTENE 4000 ZERO
Kældre, sokler, tunneller, garager, terrasser, skakte,
ikke brandsikre installationer, radon sikring

EN 14967

ELOTENE WPB
Kældre, sokler, tunneller, garager, terrasser, skakte,
ikke brandsikre installationer, radon sikring
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ELOTENE

TEKNISKE DATA
Produkt Materialebeskrivelse Længde Bredde Tykkelse Vægt

ELOTENE 3000X
Selvklæbende membran med 
krydslamineret HDPE-folie

20,0 m 1,0 m 1,5 mm 1,6 kg/m2

ELOTENE 2000
Selvklæbende membran med ensidet
HDPE beskyttelsesfolie

20,0 m 1,0 m 1,5 mm

ELOTENE 1000
Selvklæbende membran med 
krydslamineret LDPE-folie

20,0 m 1,0 m 1,5 mm

ELOTENE 500
Selvklæbende membran med 
polyester folie

20,0 m 1,0 m 1,5 mm

ELOTENE HD
Selvklæbende membran med
højbelastbar polypropylene-væv

20,0 m 1,0 m 1,5 mm 1,5 kg/m2

ELOTENE TNT 150
Selvklæbende membran med
vævet/ikke vævet polyester folie

20,0 m 1,0 m 1,5 mm 1,6 kg/m2

ELOTENE FG
Selvklæbende membran med
glasfiberarmeret folie

20,0 m 1,0 m 1,5 mm 1,6 kg/m2

ELOTENE RV 77
Selvklæbende membran med en
>1000 Newton glasfyldt tynd
HDPE-beskyttelsesfolie 

20,0 m 1,0 m 1,5 mm

ELOTENE DS Selvklæbende dampspærre membran 25,0 m 1,0 m 1,2 mm 1,6 kg/m2

ELOTENE DSX
Selvklæbende dampspærre membran,
modstandsdygtig overfor radon og
methan gas

25,0 m 1,0 m 1,2 mm

ELOTENE DSR ANTISCIVOLO
Selvklæbende dampspærre med
anti-slip membran

25,0 m 1,0 m 1,2 mm

ELOTENE KONTABIT RDS
Dobbeltsidet selvklæbende dampspærre 
membran

20,0 m 1,0 m 1,5 mm

ELOTENE DSFR
Dobbeltsidet selvklæbende dampspærre 
membran med et vævet / ikke vævet kryds-
laminering

50,0 m 1,0 m
<0,5 
mm

ELOTENE 4000 ZERO
Kældre, sokler, tunneller, garager, terrasser, 
skakte, ikke brandsikre installationer, radon 
sikring

20,0 m 1,0 m 1,5 mm 1,6 kg/m2

ELOTENE WPB
Kældre, sokler, tunneller, garager, terrasser, 
skakte, ikke brandsikre installationer, radon 
sikring

20,0 m 1,0 m 1,0 mm

Alle ovennævnte produkter kan leveres i andre rullelængder og tykkelser - venligst forhør!
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ELOTENE 3000X 
SELVKLÆBENDE BITUMENBASERET MEMBRAN, SELVBESKYTTENDE, 
BELAGT MED KRYDSLAMINERET HDPE FILM.

PRODUKTET
Elotene 3000X er en selvklæbende bitumenbaseret vandtætningsmembran, selvbeskyttende, 
belagt med krydslamineret HDPE film. Det består af en kraftigt klæbende bituminøs blanding, 
der bevarer klæbeevnen, selv ved lave temperaturer.

Den krydslaminerede HD polyethylenfilm giver membranen en karakteristisk dimensionel sta-
bilitet og sikrer ensartet reaktion overfor forlængelselsspændiger i både langs- og tværgående 
retning. Denne membran er udviklet specielt til vandtætning af lodrette vægge, fundamenter, 
sokler og alle anvendelsesområder hvor der påkræves hurtig teknik og sikre resultater med 
minimale omkostninger.

KARAKTERISTIKA
�� Vandtæt, selvklæbende og selvtætnende.
�� Uegnet til mekanisk fastgørelse
�� Radon og metangas barriere
�� Modstandsdygtig overfor kemiske midler
�� Modstandsdygtigt overfor rivning og perforering
�� Fremragende formstabilitet
�� Kontrolleret tykkelse

FORDELE
�� Hurtig installation
�� Installation kræver ikke uddannet personale
�� Eliminering af risici som følge af brug af åben ild

ANVENDELSE
�� Vandtætning generelt
�� Vandtætning af fundamenter og af vandrette og lodrette undergrundskonstruktioner
�� Vandtætning i områder der ikke er kompatible med brug af åben ild (f.eks. fabrikker eller
�� lagerfaciliteter, hvor brandfarlige kemiske materialer produceres eller opbevares)

MONTERING OG FORBEHANDLING AF OVERFLADEN
Alle overflader, hvor Elotene vandtætningsmembraner skal monteres, skal være rene, glatte 
og fri for urenheder. Hvis overfladen er porøs påføres et lag Isoltema Primer = 250g/m2. Det er 
under alle omstændigheder anbefalelsesværdigt at anvende Isoltema Primer og producentens 
instruktioner bør følges nøje. Forkert brug af primer kan påvirke membranens effektivitet. For 
opnåelse af det bedste resultat, gøres følgende: 
Start med at lægge rullerne ud på det laveste sted og arbejd opad. Vær omhyggelig med ikke at 
skabe overlapninger der går imod hældningen. Ved kanter skal membranen overlappe mindst 
6 - 8 cm og ved toppen, mindst 15 cm. 
Efter montering, skal membranen trykkes godt til. Vær omhyggelig med detaljer, så som hjørner, 
kanter, sammenføjninger og overlapninger.
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ELOTENE 3000 X
SELVKLÆBENDE BITUMENBASERET MEMBRAN, SELVBESKYTTENDE, 
BELAGT MED KRYDSLAMINERET HDPE FILM.

PRODUKTET
Elotene 3000X er en selvklæbende bitumenbaseret vandtætningsmembran, selvbeskyttende, 
belagt med krydslamineret HDPE film. Det består af en kraftigt klæbende bituminøs blanding,
der bevarer klæbeevnen, selv ved lave temperaturer.

Den krydslaminerede HD polyethylenfilm giver membranen en karakteristisk dimensionel stabilitet 
og sikrer ensartet reaktion overfor forlængelselsspændiger i både langs- og tværgående retning.
Denne membran er udviklet specielt til vandtætning af lodrette vægge, fundamenter, sokler og alle 
anvendelsesområder hvor der påkræves hurtig teknik og sikre resultater med minimale omkostnin-
ger.

KARAKTERISTIKA
�� Vandtæt, selvklæbende og selvtætnende.
�� Uegnet til mekanisk fastgørelse
�� Radon og metangas barriere
�� Modstandsdygtig overfor kemiske midler
�� Modstandsdygtigt overfor rivning og perforering
�� Fremragende formstabilitet
�� Kontrolleret tykkelse

FORDELE
�� Hurtig installation
�� Installation kræver ikke uddannet personale
�� Eliminering af risici som følge af brug af åben ild

ANVENDELSE
�� Vandtætning generelt
�� Vandtætning af fundamenter og af vandrette og lodrette undergrundskonstruktioner
�� Vandtætning i områder der ikke er kompatible med brug af åben ild (f.eks. fabrikker eller 

lagerfaciliteter, hvor brandfarlige kemiske materialer produceres eller opbevares)

MONTERING OG FORBEHANDLING AF OVERFLADEN
Alle overflader, hvor Elotene vandtætningsmembraner skal monteres, skal være rene, glatte og fri 
for urenheder. Hvis overfladen er porøs påføres et lag Isoltema Primer = 250g/m2. Det er under alle 
omstændigheder anbefalelsesværdigt at anvende Isoltema Primer og producentens instruktioner 
bør følges nøje. Forkert brug af primer kan påvirke membranens effektivitet. For opnåelse af det 
bedste resultat, gøres følgende:
Start med at lægge rullerne ud på det laveste sted og arbejd opad. Vær omhyggelig med ikke at 
skabe overlapninger der går imod hældningen. Ved kanter skal membranen overlappe mindst
6 - 8 cm og ved toppen, mindst 15 cm.
Efter montering, skal membranen trykkes godt til. Vær omhyggelig med detaljer, så som hjørner, 
kanter, sammenføjninger og overlapninger.

Radon
Barriere
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TEKNISKE DATA
Karakteristika Værdi Test

Tykkelse 1,5 mm EN 1849-1

Trækstyrke På langs. 215 N/50 mm | på tværs 220 N/50 mm EN 12311-1

Brudforlængelse På langs 324.0% | på tværs 238.0% EN 12311-1

Slagfasthed Met. A 500mm | Met. B 1000 mm. EN 12691

Modstand overfor

statisk belastning
Met. A 10 kg | Met. B 15 kg EN 12730

Slidstyrke På langs 125 N | på tværs 65 N EN 12310-1

Tæthed > 60 Kpa EN 1928

Vanddampgennemtrængelighed 9000 µ EN 1931

Vandoptagelse 0,09% ASTM D 570

Hydrostatisk test
> 6 bar (24 timer)

/ ingen lækage ved 3 bar i 1 time
DIN 52123 / DIN 16935

Radon gas gennemtrængelighed 5.7 x 10-12 m2/s
SP. Swedish Nat. Testing

& Research Institute

Metan gas gennemtrængelighed < 5 cc/m2 x 24 t x atm. CSI Method

Anvendelsestemperatur +5° C / +45° C -

Temperatur område

efter installation
-40° C/+80° C -

CE mærket i overensstemmelse med EN/DIN 18195

CE mærket i overensstemmelse med EN 13969 type A & T

I overensstemmelse med EN 14967

VIGTIGT
Opbevaring
Materialernes kvalitet og karakteristika har lang holdbarhed. 
Det er dog at anbefale at produktet anvendes indenfor 12 måneder. 
Korrekt opbevaring er et tørt, overdækket sted, ved en temperatur mellem +5° C og +40° C. 
Frost har ingen indflydelse på produktet.

Trafik
Elotene 3000X er ikke egnet til konstant belastning fra fodgængere og køretøjer.

Advarsel og sikkerhed
Materialerne er ikke farlige hvis de anvendes som foreskrevet af uddannet personale. 
Under særlige forhold er der risiko for at skære eller beskadige sig selv. 
Opbevares utilgængeligt for børn.

Transportklassifikation
Ikke nødvendig

Brændbarhedsklassifikation
B2 (DIN4102)

Reaktion på åben ild
E (EN 11925 – 2; EN 13501 -1 )

Dimensioner og emballage
Elotene 3000X fås i ruller af 1 x 20 m, i 1,5 mm tykkelse. 
Andre længder og tykkelser kan fås på anfordring. 
Rullerne pakkes individuelt i kartoner, og leveres på paller med 24 ruller pr palle.

TEKNISK INFORMATION/ASSISTANCE
Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er 
GOTTFRED PETERSEN A/S´ konsulenter til Deres disposition.

Der tages forbehold for ændring af produktspecifikationer samt for fejl og udeladelser.
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ELOTENE 4000 ZERO 
SELVKLÆBENDE BITUMENBASERET MEMBRAN, BELAGT MED SELVBESKYT-
TENDE KRYDSLAMINERET HDPE FILM. KAN ANVENDES VED TEMPERATU-
RER UNDER 0 °C UDEN BRUG AF GRUNDER.

PRODUKTET
Elotene 4000 Zero er en selvklæbende bitumenbaseret vandtætningsmembran, belagt med 
selvbeskyttende krydslamineret HDPE-film. Det består af en kraftigt klæbende bituminøs blan-
ding, der bevarer klæbeevnen, selv ved lave temperaturer.

Den krydslaminerede polyethylenfilm giver membranen en karakteristisk dimensional stabili-
tet og sikrer ensartet reaktion overfor forlængelselsspændiger i både langs- og tværgående 
retning. Denne membran er udviklet specielt til vandtætning af vægge, fundamenter, sokler 
og alle anvendelsesområder hvor der påkræves hurtig teknik og sikre resultater med minimale 
omkostninger.

KARAKTERISTIKA
�� Vandtæt, selvklæbende og selvtætnende
�� Kan anvendes ved temperaturer under 0 °C uden brug af grunder
�� Radon og metangas barriere
�� Modstandsdygtig overfor kemiske midler
�� Modstandsdygtig overfor rivning og perforering
�� Fremragende formstabilitet
�� Kontrolleret tykkelse

FORDELE
�� Kan anvendes ved temperaturer under 0 °C uden brug af grunder
�� Hurtig installation
�� Installation kræver ikke uddannet personale
�� Eliminering af risici, som følge af brug af åben ild

ANVENDELSE
�� Vandtætning generelt
�� Vandtætning af fundamenter og af vandrette og lodrette undergrundskonstruktioner
�� Vandtætning i områder der ikke er kompatible med brug af åben ild (f.eks. fabrikker eller 

lagerfaciliteter, hvor brandfarlige kemiske materialer produceres eller opbevares)

MONTERING OG FORBEHANDLING AF OVERFLADEN
Alle overflader, hvor Elotene vandtætningsmembraner skal monteres, skal være rene, glatte 
og fri for urenheder. For opnåelse af det bedste resultat, bedes følgende gøres: Start med at 
lægge rullerne ud på det laveste sted og arbejd opad. Vær omhyggelig med ikke at skabe over-
lapninger der går imod hældningen. Ved kanter skal membranen overlappe mindst 6 - 8 cm og 
ved toppen mindst 15 cm. 
Efter montering, skal membranen trykkes godt til. Vær omhyggelig med detaljer, så som  
hjørner, kanter, sammenføjninger og overlapninger.

CONTROLL®BETONGTETT 
LØSER FUGT- OG VANDTÆTNINGSPROBLEMER ENKELT, 
EFFEKTIVT OG PERMANENT

AN
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ELOTENE 3000 X
SELVKLÆBENDE BITUMENBASERET MEMBRAN, SELVBESKYTTENDE, 
BELAGT MED KRYDSLAMINERET HDPE FILM.

PRODUKTET
Elotene 3000X er en selvklæbende bitumenbaseret vandtætningsmembran, selvbeskyttende, 
belagt med krydslamineret HDPE film. Det består af en kraftigt klæbende bituminøs blanding,
der bevarer klæbeevnen, selv ved lave temperaturer.

Den krydslaminerede HD polyethylenfilm giver membranen en karakteristisk dimensionel stabilitet 
og sikrer ensartet reaktion overfor forlængelselsspændiger i både langs- og tværgående retning.
Denne membran er udviklet specielt til vandtætning af lodrette vægge, fundamenter, sokler og alle 
anvendelsesområder hvor der påkræves hurtig teknik og sikre resultater med minimale omkostnin-
ger.

KARAKTERISTIKA
�� Vandtæt, selvklæbende og selvtætnende.
�� Uegnet til mekanisk fastgørelse
�� Radon og metangas barriere
�� Modstandsdygtig overfor kemiske midler
�� Modstandsdygtigt overfor rivning og perforering
�� Fremragende formstabilitet
�� Kontrolleret tykkelse

FORDELE
�� Hurtig installation
�� Installation kræver ikke uddannet personale
�� Eliminering af risici som følge af brug af åben ild

ANVENDELSE
�� Vandtætning generelt
�� Vandtætning af fundamenter og af vandrette og lodrette undergrundskonstruktioner
�� Vandtætning i områder der ikke er kompatible med brug af åben ild (f.eks. fabrikker eller 

lagerfaciliteter, hvor brandfarlige kemiske materialer produceres eller opbevares)

MONTERING OG FORBEHANDLING AF OVERFLADEN
Alle overflader, hvor Elotene vandtætningsmembraner skal monteres, skal være rene, glatte og fri 
for urenheder. Hvis overfladen er porøs påføres et lag Isoltema Primer = 250g/m2. Det er under alle 
omstændigheder anbefalelsesværdigt at anvende Isoltema Primer og producentens instruktioner 
bør følges nøje. Forkert brug af primer kan påvirke membranens effektivitet. For opnåelse af det 
bedste resultat, gøres følgende:
Start med at lægge rullerne ud på det laveste sted og arbejd opad. Vær omhyggelig med ikke at 
skabe overlapninger der går imod hældningen. Ved kanter skal membranen overlappe mindst
6 - 8 cm og ved toppen, mindst 15 cm.
Efter montering, skal membranen trykkes godt til. Vær omhyggelig med detaljer, så som hjørner, 
kanter, sammenføjninger og overlapninger.

Radon
Barriere
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TEKNISKE DATA
Karakteristika Værdi Test

Tykkelse 1,5 mm (Do Elo 3000X)

Trækstyrke På langs. 215 N/50 mm | på tværs 220 N/50 mm EN 12311-1

Brudforlængelse På langs 324.0% | på tværs 238.0% EN 12311-1

Slagfasthed Met. A 500mm | Met. B 1000 mm. EN 12691

Modstand overfor

statisk belastning
Met. A 10 kg | Met. B 15 kg EN 12730

Slidstyrke På langs 125 N | på tværs 65 N EN 12310-1

Tæthed > 60 Kpa EN 1928

Vanddampgennemtrængelighed 9000 µ EN 1931

Vandoptagelse 0,09% ASTM D 570

Hydrostatisk test
> 6 bar (24 timer)

/ ingen lækage ved 3 bar i 1 time
DIN 52123 / DIN 16935

Radon gas gennemtrængelighed 5.7 x 10-12 m2/s
SP. Swedish Nat. Testing

& Research Institute

Metan gas gennemtrængelighed < 5 cc/m2 x 24 t x atm. CSI Method

Anvendelsestemperatur -4 °C / +30 °C -

Temperatur område 
efter installation

-40 °C / +70 °C -

CE mærket i overensstemmelse med EN/DIN 18195 
CE mærket i overensstemmelse med EN 13969 type A & T 
I overensstemmelse med EN 14967

VIGTIGT
Opbevaring
Materialernes kvalitet og karakteristika har lang holdbarhed. Det er dog at anbefale at produk-
tet anvendes indenfor 12 måneder. Korrekt opbevaring er et tørt, overdækket sted, ved en 
temperatur mellem 0 °C og +30 °C. Lagring ved mere end +30 °C kan resultere i, at fjernelse af 
beskyttelsesfilm besværliggøres. Frost har ingen indflydelse på produktet.

Trafik
Elotene 4000 Zero er ikke egnet til konstant belastning fra fodgængere og køretøjer. 

Advarsel og sikkerhed
Materialerne er ikke farlige, hvis de anvendes som foreskrevet af uddannet personale.

Under særlige forhold er der risiko for at skære eller beskadige sig. Opbevares utilgængeligt for 
børn.

Transportklassifikation
Ikke nødvendig

Brændbarhedsklassifikation
B2 (DIN4102)

Reaktion på åben ild
E (EN 11925 – 2; EN 13501 -1 )

Dimensioner og emballage
Elotene 4000 Zero fås i ruller af 1 x 20 meter, tykkelse 1,5 mm. Andre længder og tykkelser kan 
fås på forespørgsel. Rullerne pakkes individuelt i kartoner og leveres på paller.

TEKNISK INFORMATION/ASSISTANCE
Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er 
GOTTFRED PETERSEN A/S´ konsulenter til Deres disposition.

Der tages forbehold for ændring af produktspecifikationer samt for fejl og udeladelser.
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ELOTENE HD 
SELVKLÆBENDE BITUMENBASERET MEMBRAN, SELVBESKYTTENDE MED 
POLYPROPYLENEVÆV

PRODUKTET
Elotene HD er en selvklæbende bitumenbaseret vandtætningsmembran med selvbeskyttende 
HD polypropylene væv. Denne membran er med sine fremragende specielle mekaniske egen-
skaber, udviklet til vandtætning af broer, viadukter, transitområder og ramper, hvor vedhæft-
ning til strukturen og modstand mod brud- og punkteringsbelastning er vigtig.

Polypropylene trådnettet / -vævet giver membranen en ekstremt høj grad af mekanisk styrke.

Elotene HD kan også modstå høje temperaturer og derfor kan det varme bindemiddel lægges 
ovenpå, uden nogen form for beskyttelse.

KARAKTERISTIKA
�� Vandtæt og selvklæbende
�� Stor modstandsstyrke overfor brud- og punkteringsbelastning
�� Fremragende varmebestandighed
�� Selvtætnende
�� Asfaltbinder kan påføres direkte på membranen
�� Koldpåføres uden brug af åben ild

FORDELE
�� Hurtig installation
�� Eliminering af risiko ved brug af åben ild
�� Fuldstændig vedhæftning til underlag

ANVENDELSE
�� Vandtætning af broer og viadukter og hvor der ellers er behov for mekanisk styrke
�� Vandtætning af kørebane transitområder, ramper, parkeringspladser, hævede p-pladser, 

startbaner i lufthavne, vejsamlinger

MONTERING OG FORBEHANDLING AF OVERFLADEN
Alle overflader, hvor Elotene vandtætningsmembraner skal monteres, skal være tørre, rene, 
glatte og frie for urenheder. Hvis overfladen er porøs, påføres et lag Isoltema grunder i en 
mængde af ca. 250 gram / m². Det er under alle omstændigheder anbefalelsesværdigt at 
anvende Isoltema grunder og producentens instruktioner bør følges. Forkert brug af grunder 
kan få indflydelse på membranens effektivitet.

Gør som følger for opnåelse af det bedste resultat. Start altid med at lægge rullerne ud fra 
det laveste punkt og arbejd opad. Vær omhyggelig med, at der ikke dannes modsat skrånende 
overlapninger. Membranen skal overlappes med mindst 6 - 8 cm i kanten og 15 cm i toppen / 
enden af rullen.

Efter montering, presses membranen godt til, med meget fokus på detaljer, så som hjørner, 
kanter, forbindelser og overlapninger.

CONTROLL®BETONGTETT 
LØSER FUGT- OG VANDTÆTNINGSPROBLEMER ENKELT, 
EFFEKTIVT OG PERMANENT

AN
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TEKNISKE DATA
Karakteristika Værdi Test

Tykkelse 1,5 mm EN 1849-1

Brudstyrke På langs 924 N / på tværs 1003 N EN 12311-1

Brudstyrke På langs 711 N / på tværs 923 N ASTM D638

Brudforlængelse På langs 66 % / på tværs 99 % ASTM D638

Strækbarhed På langs 36 % / på tværs 18 % EN 12311

Modstand mod punktering 1214 N ASTME 154

Slagfasthed 20 mm EN 12691

Monteringstemperatur +5 oC / +45 oC (luft og underlag)

Anvendelsestemperatur -40 oC / +80 oC (efter montage)

VIGTIGT
Opbevaring
Materialets kvalitet og karakteristika forbliver uændret meget længe. Det er dog bedst at 
anvende produktet indenfor 12 måneder. Korrekt opbevaring er på et tørt, overdækket sted 
ved en temperatur på mellem +5 oC og +40 oC. Produktet tager ikke skade af frost.

Trafik
Elotene HD er ikke egnet til konstant belastning fra fodgængere og køretøjer.

Advarsel og sikkerhed
Materialerne er ikke farlige, hvis de anvendes som foreskrevet af uddannet personale. 
Under særlige forhold er der risiko for at skære eller beskadige sig selv.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Transportklassifikation
Ikke nødvendig.

Brændbarhedsklassifikation
B2 (DIN 4102)

Reaktion på åben ild
E (EN 11925 - 2, EN 13501 - 1)

Dimensioner og emballage
Elotene HD fås i ruller af 1 x 20 meter i 1,5 mm tykkelse. 
Andre længder og tykkelser kan fås på anfordring. 
Rullerne pakkes individuelt i kartoner og sættes på paller.

TEKNISK INFORMATION/ASSISTANCE
Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er 
GOTTFRED PETERSEN A/S´ konsulenter til Deres disposition.

Der tages forbehold for ændring af produktspecifikationer samt for fejl og udeladelser.
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Farvet granulat / syntetisk beskyttelses-
folie

Laminering / væv

Membran

Aftagelig beskyttelsesfolie

MONTAGEVEJLEDNING

Anbefalet monteringstemperatur
+5º C / +45º C

Opbevaring
Opretstående og tørt mellem +5º C og +40º C

Underlag
Underlaget skal være rent, fri for jord, cementslam, olie, 
fedt og lignende, samt have en overfladestruktur, der 
minimum svarer til brætskuret.

Før priming af overfladen skal den være fri for vand - priming med ELO Primer LT 
kan foretages på fugtige overflader. Bløde lunker i overflade kan accepteres, men 
skarpe sten m.v. skal fjernes, eventuel slibes. Større porer udfyldes med cement-
mørtel.

Grunding (priming)
Med ELO Primer LT, som er en mørk fugttolerant bitumenprimer, der indeholder 
Xylen. ELO Primer LT tillader fugt at trække igennem produktet, så der opnås en 
hård bitumen overflade. ELO Primer LT påføres med sprøjte eller rulle, i et ensartet 
tykt lag. Dækevne 10-12 m² pr. kg. Tørretiden er, afhængig af temperaturen, 5-30 
min.

OBS
Sommerpriming
På tørre sommerunderlag kan vi anbefale miljøvenlig priming med Nafuflex Basic 2 blandet med 5-10 
dele vand. Dækevne 8-10 m2 pr. kg. basisstof. Tørretiden er afhængig af temperaturen, 5-30 min. 
Alternativt kan Aquamuls S 25 anvendes ufortyndet. 
ELOTENE membranen må ikke pålægges før primeren er helt tør (anvend evt. fingerprøven).

Pålægning
Pålægning af ELOTENE fugtmembraner kan foretages i temperaturer ned til +5º C. Udrulning af ELO-
TENE kan lettes ved brug af en styreskinne f.eks. en planke placeret parallelt med pålægningsretnin-
gen, således at en overlapning på minimum 60 mm og maksimal 80 mm opnås.

Når rullen er placeret i korrekt position, trækkes ca. 500 mm af beskyttelsespapiret af og membranen 
trykkes fast mod underlaget. Derefter sker resten af udrulningen ved at beskyttelsespapiret langsomt 
og med jævn kraft trækkes af foran rullen, og membranen lægger sig mod underlaget.

Efter udrulning af hele rullen børstes eventuelle luftlommer væk fra midten af membranen og ud 
mod siderne med en bred blød kost. Hvor dette af særlige årsager ikke er muligt, kan luftlommerne 
punkteres med en spids genstand, og huller repareres omgående med en lap ELOTENE.

Længdesamlinger udføres med minimum 60 mm og maksimal 80 mm overlæg og tværsamlingerne 
med minimum 150 mm overlæg. Overlæggene tromles med et tryk på ca. 2 kg/cm². Særligt udsatte 
steder som hjørner, støbeskel og fuger i præfabrikerede konstruktioner skal forsynes med et ekstra 
lag ELOTENE. Strimler til dette formål kan leveres udskåret i andre bredder efter aftale. Man kan også 
anvende prefabrikerede ISOLTEMA trekantprofiler.

Beskyttelsesbelægningen skal udføres umiddelbart efter pålægning af membranen, dog først efter at 
denne er kontrolleret for eventuelle skader, opstået ved mekanisk påvirkning.
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Se følgende udførelsesdetaljer eller rekvirer venligst konsulentbistand.

Se iøvrigt »Dansk Ingeniørforenings anvisning for fugtisolering af betonbroer« (tf NP-126-R), samt 
»Udbuds-og anlægsforeskrifter for fugtisolering« (Vejregler 8.50.05).

Detalje ved støbeskel i betonvæg

Evt.
GP GRUNDMUR

HYDROTITE/
VANDSTOP 1

ELOTENE
på BITU B2 5 PRIMER

Væg

Trin 2

Hjørnestykke

2 Hjørne beskæring

Trin 2

Bund
Trin 1

Hjørne
beskæring

Top

Bund

Trin 1

Kant
beskæring

Hjørne
beskæring

Hjørnestykke

1 Kant beskæring

Top Kant
beskæring

Kant
beskæringSidefals m/

25 mm overlap
Trin 3 Trin 4

Hjørne
beskæring

Hjørne
beskæring

Sidefals m/
25 mm overlap

Trekantkile m/
25 mm overlap

Trin 3

Kant
beskæring

Trekantkile m/
25 mm overlap

3 Trekantkile

Trin 4

Udvendig
hjørne 
detalje

Indvendig
hjørne 
detalje

ELOTENE hjørnedetaljer

Tilføj ca. 305 mm strimler
i alle retninger
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Se følgende udførelsesdetaljer eller rekvirer venligst konsulentbistand.

HYDROTITE
VANDSTOP 1

ELOTENE
på renselag

BITU B2 5 PRIMER
ELOTENE på

min. 150 mm overlap
(ikke primed)ELOTENE

25x25 mm affasning

Evt. GP
GRUNDMUR
50x50 mm mørtel

ELOTENE foldes
i hjørne

Detalje ved
rørgennemføring

mi
n.

10
0m

m

Evt.
GP GRUNDMUR

ELOTENE

100mm
min.

ELOTENE på
Bitu B2 5 PRIMER HYDROTITE

MASTERSTOP SK

Brug evt. en DOYMA
rørgennemføring
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ELO PRIMER LT 
OPLØSNINGSBASERET PRIMER TIL LAVE TEMPERATURER

GENERELT
ELO PRIMER LT er en blanding baseret på fyrreharpiks og polymer styren butadiene, fremstillet 
som primer før påføring af selvklæbende bitumenbaserede membraner ved lave temperaturer.
(Ca. +5oC) 
Produktet har god indtrængningsevne, også på meget faste og kompakte overflader, og tør-
retiden er kort, selv ved lave temperaturer.

Egenskaber Værdi Test

Densitet ved +20oC 0,900/kg/dm3 ASTM D4052

Viskositet ved +20oC 21 sek. Tazza Ford – 4 mm

Restmængde ved antænding 38% -

Antændelsespunkt 25oC ASTM D 56

Tørretid ved +20oC >30 minutter -

PÅFØRING
ELO PRIMER LT er klar til brug og kan påføres med kost eller pensel. Påføring med spray kan ikke 
anbefales, da dette ikke garanterer tilstrækkelig dyb indtrængning i overfladen. 
Dækningsgrad afhænger af underlagets porøsitet. Det kan variere fra 250 til 350 g/m2. 
Vent med at påføre membranen til primeren er helt tør. Proceduren påvirkes af:

�� Mængde
�� Omgivelsernes temperatur
�� Relativ fugtighed
�� Ventilation

Det anbefales at primeren tørrer helt. Ved delvis tørring vil opløsningsmidlerne fordampe under 
membranen og forårsage at denne frigøres fra underlaget.

EMBALLAGE
ELO PRIMER LT leveres i galvaniserede ståldåser á 5 liter. 
Ved korrekt opbevaring i originalemballage bevarer produktet sine karakteristika i mere end 24 
måneder.

ARBEJDSMILJØ
Produktet er skadeligt og skal holdes udenfor børns rækkevidde. Er meget brandfarligt. Må 
ikke påføres på fugtige eller våde underlag. Anvend ikke spray i nærheden af åben ild eller 
varmekilder. 
Hensigtmæssig ventilation er påkrævet før og under påføring. Må ikke anvendes i lukkede rum.

MAL-kode:  5-3 (1993)  
Se iøvrigt 16-punkt sikkerhedsdatablad.

TEKNISK INFORMATION/ASSISTANCE
Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er 
GOTTFRED PETERSEN A/S´ konsulenter til Deres disposition.

Der tages forbehold for ændring af produktspecifikationer samt for fejl og udeladelser.
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GP GRUNDMURSPLADE 
TIL BETONKONSTRUKTIONER UNDER JORD

ANVENDELSESOMRÅDER
�� Beskyttelse
�� Ventilation
�� Isolation
�� Dræn

PRODUKTBESKRIVELSE
GP Grundmursplade til betonkonstruktioner under jord består af en polyethylen-folie med 8 
mm høje nopper, som sikrer, at der er afstand mellem jord og fundament. En af fordelene ved 
GP grundmursplade er, at den samtidig virker som isolations- og ventilationsplade. GP grund-
mursplade bør benyttes sammen med et omfangsdræn, så der sikres en effektiv dræneffekt, der 
leder vandet væk fra fundamentet.

Uanset om der bruges en flydende fugtisolering eller en egentlig fugtmembran, er der behov 
for en beskyttelse af denne mod mekanisk belastning.

AFSLUTNINGSPROFIL, TYPE GP GRUNDMUR L
For at fastholde grundmurspladen under montage inden opfyldning omkring grundmuren, 
samt for at sikre, at denne ikke med tiden vil "slå fra" fundamentet, er det vigtigt, at montagen 
afsluttes med et specialprofil. Dette profil er et Z-profil, der samtidig kan danne understøbning 
for fundamentspuds.

FUGTISOLERING
Særlig under opfyldning er det vigtigt med en effektiv beskyttelse af fugtisoleringn på grund-
murskonstruktionerne mod mekanisk belastning. Dette gælder især, når opfyldningen sker 
maskinelt og når fyldmaterialet indeholder skarpe sten. Det anbefales at asfaltere (anvend evt. 
Nafuflex P1) minimum den nederste meter bag omfangsdrænet.

TEKNISKE DATA
Egenskaber Data / bemærkninger

Materiale HD-PE (polyethylen- high density)

Temperaturbestandighed Fra -30° C til +80° C.

Kemiske egenskaber
Rodfast, bestandig overfor de mest almineligt forekommende 
kemikalier i jorden, sikret mod råd, uskadelig overfor drikke-
vand.

Trykstyrke 150 kN / m2

Tykkelse mm 0,6 

Noppehøjde mm 8,0 

TEKNISK INFORMATION/ASSISTANCE
Ønsker De yderligere oplysninger eller eventuel assistance ved brugen af materialet, er 
GOTTFRED PETERSEN A/S´s konsulenter til Deres rådig hed.

Der tages forbehold for ændring af produktspecifikationer samt for fejl og udeladelser. 
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GP GRUNDMURSPLADE

GRUNDMURSPLADE
Varenummer Bredde cm Længde m TUN nr. Pakkeenhed

gp grundmur 100 100 20 4341590 8 rl.

gp grundmur 150 150 20 4341608 8 rl.

gp grundmur 200 200 20 4341616 8 rl.

gp grundmur 240 * 240 20 1328390 9 rl.

* ej lagervare - noppeafstand ca. 32 mm.

AFSLUTNINGSPROFIL

Varenummer Længde m
Højde x 

dybde mm
TUN nr. Pakkeenhed

gp grundmur L 2 15 x 10 x 45 8630188 20 m

Til montering på overkant af grundmursplade.

MONTAGEKAPPER
Varenummer Varebeskrivelse TUN nr. Pakkeenhed

gp grundmur K Kappe uden søm 8630196 250 stk.

For at undgå skader på grundmurspladen som følge af skridning under opfyldning anbefales det,at 
der monteres en kappe med stålsøm, (kappen passer i grundmurspladens nopper) eller til slagdybel 
med søm. 

 

SLAGDYBEL MED SØM
Varenummer Varebeskrivelse TUN nr. Pakkeenhed

mna 5 X 40 gk
Slagdybel med søm

Ø5 x 40 mm
5682591 100 stk.

For at undgå skader på grundmurspladen som følge af skridning under opfyldning anbefales det,at 
der monteres en kappe med stålsøm, (kappen passer i grundmurspladens nopper) eller til slagdybel 
med søm. 
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REFERENCER FOR NAFUFLEX EASY TECH 1 (UDDRAG)

Leveringsadresse Leveringsnavn Udført år Mængde liter

Vanløse Station, Jernbane Allé/Vanløse Allé,

2720 Vanløse
Brdr. K. Hansen A/S 2003 1080 

Kvickly, Blegdamsvej,

4600 Køge
Brdr. K. Hansen A/S 2003 240

Glyptoteket, Niels Brocksgade 7,

1574 København V
Brdr. K. Hansen A/S 2004 2760

Tøjhusgrunden Etape 2, Weidekampsgade 9,

2300 København S
L. M. Byg A/S 2004 240

Essex Park, Halland Boulevard 1,

2630 Taastrup
DT Entreprise A/S 2004 2490

Peugeot, Birkerød Kongevej 56-58,

3460 Birkerød
EK Entreprise A/S 2004 1080

Essex Park, Halland Boulevard 1,

2630 Taastrup
Centrum Entreprise A/S 2006 510

Råmose, Mosede Landevej,

2640 Karlslunde
NCC Construction Danmark A/S 2006 900

Glyptoteket · København Essex Park · Taastrup
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REFERENCER FOR NAFUFLEX BASIC 2 - OG NAFUFLEX PROFI TECH 2 (UDDRAG)
Leveringsadresse Kunde Udført år Mængde liter

Musikhuset Aarhus, Thomas Jensens Allé, 
8000 Aarhus C

NCC Construction Danmark A/S 2003 140

Frederiksberg Gymnasium, Solbjergvej, 
2000 Frederiksberg

NCC Construction Danmark A/S 2003 840

DFDS, Sundkrogsgade 9-11,  
2100 København Ø

SP/F CN-Bygg 2003 1904

Citroën, Scandiagade 23,  
2450 København SV

Pihl Coating Entreprise A/S 2003 2240

Fionia kontorbygninger, Hans Hedtoftsgade,  
2300 København S

E. Pihl & Søn A/S 2003 2688

Danish Crown, Østbirkvej 2,  
8700 Horsens

NCC Construction Danmark A/S 2003 1512

Gl. Holte Kirke, Kohavevej 81, Trørød,  
2950 Vedbæk

Einar Kornerup A/S 2003 1120

Randersgade 10-12,  
2100 København Ø

Einar Kornerup A/S 2003 644

Novo Nordisk - Pia III,  
4400 Kalundborg

MT Højgaard A/S 2004 672

Rådige, Nordre Digevej,  
2300 København S

NCC Construction Danmark A/S 2004 3080

Højvang Miljølaboratorium, Holbækvej 13,  
4293 Dianalund

Grønvold & Schou A/S 2004 532

DR1, Ørestads Boulevard 19,  
2300 København S

NCC Construction Danmark A/S 2004 3948

Tøjhusgrunden, Weidekampsgade 19-29,  
2300 København S

L. M. Byg A/S 2004 280

DR2, Kaj Munks Vej,  
2300 København S

NCC Construction Danmark A/S 2004 3416

Flintholm Have,  
2000 Frederiksberg

Jørn Sand Poulsen 2007 1008

Hotel Opus, Egebjergvej,  
8700 Horsens

Ove Larsen A/S 2007 12432

Musikhuset Aarhus · Aarhus Danish Crown · Horsens
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REFERENCER FOR NAFUFLEX 244 / NAFUFLEX PROFI TECH 1 (UDDRAG) 
Leveringsadresse Firmanavn Udført år Mængde liter

Winsløwparken, J.B. Winsløws vej/Falen, 
5000 Odense C

Jorton A/S 2003 1690

Musikhuset Aarhus, Thomas Jensen´s Allé,  
8000 Aarhus C

NCC Construction Danmark A/S 2003 450

Sommer, Volvo, Hovedgaden 1,  
2850 Nærum

EK Entreprise A/S 2003 510

DR1, Ørestadsboulevard 19,  
2300 København S

NCC Construction Danmark A/S 2003 1440

Frederiksberg Gymnasium, Solbjergvej 14, 
2000 Frederiksberg

NCC Construction Danmark A/S 2003 510

Tuborg Havn, Tuborg Havnevej,  
2900 Hellerup

Hoffmann A/S 2003 360

Søndermark Skolen, Hoffmeyervej 32,  
2000 Frederiksberg

E. Pihl & Søn A/S 2003 780

Danish Crown, Østbirkvej 2, 
8700 Horsens

NCC Construction Danmark A/S 2003 4200

Kajplads 24, Islandsbrygge 36,  
2300 København S

DT Entreprise A/S 2004 620

Omøgade 7,  
2100 København Ø

EK Entreprise A/S 2004 800

Borgergade 86, 8600  
Silkeborg

NCC Construction Danmark A/S 2004 800

Aarhus Forbrændingen, Ølstedvej 20, Lisbjerg,  
8200 Aarhus N

NCC Construction Danmark A/S 2004 360

Gl. Kongevej 97, 7442 Engesvang NCC Construction Danmark A/S 2004 690

Biocenter, Universitetsparken, Tagensvej 24,  
2200 København N

E. Pihl & Søn 2004 1800

Multihal, Gudrunsvej,  
8220 Brabrand

NCC Construction Danmark A/S 2005 800

Syddansk Universitet, Dybbølgade 2-10,  
6400 Sønderborg

NCC Construction Danmark A/S 2004-2005 1080

Lübker Golf Resort, Ramtenvej,  
8581 Nimtofte

NCC Construction Danmark A/S 2007 720

Biocenter · København Lübker Golf Resort · Nimtofte
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REFERENCER FOR ELOTENE 3000X (UDDRAG)
Leveringsadresse Kunde Udført år Mængde m²

Treldevej 191,  
7000 Fredericia

Alstom Power Flowsystems A/S 2001 1000

Tykmosevej 12,  
4622 Havdrup

L. M. Byg A/S 2003 200

Leopardvej 11,  
7700 Thisted

LMG Lemvigh-Müller A/S 2003 2040

Øby Skolen, Stensbjergvej,  
4600 Køge

Jorton A/S 2003 240

Øresundsvej 142,  
2300 København S

L. M. Byg A/S 2003 240

Gl. Ringstedvej,  
4300 Holbæk

MT Højgaard A/S 2003 760

Centrallager Vest, Alsvej 18,  
8900 Randers

Brødrene Dahl A/S 2003 300

Hjulmagervej 8,  
7100 Vejle

Ajcon Entreprenør- & Ingeniørf 2003 200

Frederiksberg Gymnasium, Solbjergvej 14,  
2000 Frederiksberg

Dab Region Syd 2003 500

Udskibet til Grønland,  
9220 Aalborg Øst

Brøndum Grønland A/S 2004 200

Stationsmestervej 81,  
9200 Aalborg SV

LMG Lemvigh-Müller A/S 2004 120

Box 4,  
G-3900 Nuuk

Godthåb Smede- & Rørværksted 2004 300

Inlindco, Mark Skellet 50,  
4300 Holbæk

Kjæhr & Trillingsgaard A/S 2004 360

Tøjhusgrunden, Weidekampsgade 3,  
2300 København S

L. M. Byg A/S 2004 740

Export afdelingen, Fuervej 1,  
8900 Randers

Brødrene Dahl A/S 2004 340

Sydbank A/S, Peberlyk 4,  
6200 Aabenraa

Jorton A/S 2007 240

Frederiksberg Gymnasium · Frederiksberg Novo · Kalundborg
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REFERENCER FOR ELOTENE HD (UDDRAG)

Leveringsadresse Kunde Udført år Mængde m²

Bruuns Galleri, Værkmestergade, 
8000 Aarhus C

NCC Construction Danmark A/S 2003 40

Tøjhusgrunden, Weidekampsgade 19-29, 
2300 København S

L. M. Byg A/S 2004 420

Tøjhusgrunden, Weidekampsgade 19-29, 
2300 København S

L. M. Byg A/S 2006 100

Tykmosevej, 
4622 Havdrup

L. M. Byg A/S 2007 120

Bruuns Galleri Parkering · Aarhus C Weidekampsgade · København S
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Fandt du ikke det du søgte
– kan du få yderligere oplysninger i et af nedenstående specialkataloger!
Fandt du ikke det du søgte 

- kan du få yderligere oplysninger i et af nedenstående specialkataloger!

VENLIGST SEND SÆT KRYDS

PRODUKTER KATALOGNAVN
Bevægelsesfuger til gulve og vægge »MIGUA dilatationsfuger«

Betonrenoveringsprodukter »Betonrenovering«

Brolejer, bærelejer, glidelejer, glidefolier, neopren,
lyddæmpende lejer og tværkraftdorne

»Kræfter i bevægelse«

Mørtler, formolier, retardere m.v. »Mørtler og additiver« 

Forbrugsartikler til beton                                     »Forbrugsartikler«

Fugebånd, almindelige og ekspanderende »Fuger i beton«

Magneter til formborde »ELEMATIC«

Plast, propper, hætter, låg, greb m.v. »Plast«

Støberør og paprør »Støberør«

Vandtætningsprodukter »Vandtætning«

Vandtætte gennemføringer »DOYMA - vandtætte gennemføringer«

Værnemidler, handsker, tøj, åndedrætsværn m.v. »Værnemidler«

Andet - vedrørende:

Vi ønsker konsulentbesøg vedrørende:

Firma

Adresse

Postnummer

By

Telefon

Fax

Mail

Att.
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1. Gyldighed:
Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leve-
rancer med mindre andet er aftalt skriftligt.

2. Tilbud og ordrebekræftelser:
Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Afgiver sælger tilbud, der 
ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet senest 4 uger fra tilbu-
dets dato med mindre accept er modtaget inden da. Ordrer er først bin-
dende for sælger når dennes skriftlige accept foreligger (ordrebekræftelse).

3. Priser og ekspeditonsgebyr:
Alle priser er angivet i danske kroner og eksklusiv moms. Køber er indtil levering 
forpligtiget til at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede 
forøgede omkostninger for sælger som følge af ændringer i valutakurser, 
told, skatter, afgifter m.v. der vedrører den aftalte leverance. Ved samlet køb 
under vor minimumskøbsgrænse, pålægges ordren et ekspeditionsgebyr.  
Minimumskøbsgrænsen er netto Dkr. 1.000,- og ekspeditionsgebyret Dkr. 
100,-. Begge beløb er eksklusiv moms. Satserne reguleres 1 gang årligt og 
oplyses på forespørgsel. Der pålægges ligeledes et gebyr på Dkr. 25,- pr. fak-
tura der fremsendes pr. post. Faktura kan modtages som e-mail, vedhæftet 
en PDF-fil eller fremsendes elektronisk som OIOXML-fil via EAN-nr.
Modtagelse af elektronisk faktura er gebyrfrit.

4. Betaling - morarente:
Betaling skal være sælger i hænde den dato fakturaen angiver som sidste 
rettidige betalingsdag. Hvis betaling sker efter forfalds tid er sælger ber-
ettiget til at beregne renter, der tilskrives månedsvis af den til enhver tid 
værende restgæld fra forfaldsdag med 1,5 % pr. påbegyndt måned. Til-
skrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al 
anden gæld ved løbende indbetalinger. Ved udstedelse rykker, pålægges et 
rykkergebyr på Dkr. 100,- pr. rykker. Sælger forbeholder sig ret til levering 
mod forudbetaling. Køber er i intet tilfælde berettiget til at foretage nogen 
form for modregning i købesummen, medmindre det forinden skriftligt er 
aftalt med sælger. Såfremt køber ikke overholder de aftalte betalingsbetin-
gelser, er sælger berettiget til at tilbageholde fremtidige leverancer.

5. Ejendomsforbehold:
Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige 
retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med 
tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger eller til den, der har fået 
tiltransporteret denne ret.

6. Levering:
Levering – herunder også delleveringer - sker fra sælgers forretningsadresse 
(ab fabrik) uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold 
til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber. For specialfrem-
stillede masseartikler forbeholder sælger sig ret til at levere plus/minus 10% 
af ordren. Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn på grundlag 
af de oplysninger der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens ind-
gåelse. Med mindre andet udtrykkeligt er aftalt, betragtes en udskydelse 
af leveringstiden med op til 14 dage på grund af sælgers forhold i enhver 
henseende som rettidig levering.

7. Emballering:
Emballage tages kun retur i henhold til særskilt aftale. Emballering, bortset 
fra paller o. lign. er inkluderet i prisen, med mindre andet er aftalt særskilt.

8. Produktinformation:
Tegninger, specifikationer, beskrivelser og lign. som er udleveret af sælger 
før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom, og må ikke 
videre–gives, kopieres eller lign. uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.

9. Mangler, reklamation og afhjælpning:
Ved leveringen skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, 
som ordentlig forretningsbrug kræver. Vil køber påberåbe sig en mangel, 
skal denne senest 8 dage efter, at manglen er eller burde være opdaget, give 
sælger skriftlig meddelelse herom, herunder anføre hvori manglen består. 
Har køber opdaget eller burde denne have opdaget manglen, og reklameres 
der ikke som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Efter 
sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller der vil blive  
foretaget omlevering. Mangelfulde dele der udskiftes, skal stilles til dis-
position for sælger. Har køber ikke inden 6 måneder efter leveringen 
påberåbt sig mangler overfor sælger, kan køber ikke senere gøre mangler 

gældende. For dele der er udskiftet eller repareret påtager sælger sig de 
samme forpligtigelser, som gælder for det oprindeligt solgte i et tidsrum på 
6 måneder, dog således at sælgers mangelsansvar ikke for nogen del af det 
solgte kan udstrækkes til mere end 1 år fra den oprindelige leveringsdato. 
Forandringer eller indgreb i det solgte foretaget uden sælgers skriftlige 
samtykke fritager sælger for enhver forpligtigelse.

10. Ansvarsbegrænsning – force majeure:
Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for 
den solgte genstand. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller 
andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab der opstår 
som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. Følgende omstæn-
digheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse 
og forhindrer dens opfyldelse (force majeure): Arbejdskonflikter, strejker, 
lockout og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herre 
over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militær-indkaldelser af 
tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, valu-
tarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig 
vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler og mangler ved leverancer fra 
underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer som skyldes 
nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Den part som ønsker 
at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet 
ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og 
ophør. Begge parter er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden, 
at hæve aftalen når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på 
grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

11. Returnering:
Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale og kun 
såfremt der medsendes oplysninger om sagsbehandler, fakturanummer/
nummer på følgeseddel og reklamationsnummer. Tilsmudsede varer samt 
varer i brudt emballage tages ikke retur. Returneringen af varer finder sted 
for købers regning. Der pålægges køber et returneringsgebyr på 20 % af 
faktura–beløbet inklusiv moms. I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at 
ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til sælger med henblik 
på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til 
sælger i original emballage med angivelse af reklamationsnummer og for 
købers regning og risiko. I det omfang sælger påføres forsendelsesomko-
stninger m.v., er sælger berettiget til at kræve disse udgifter refunderet 
af køber og modregne disse i købers eventuelle krav mod sælger. Efter 
afsluttet reparation eller ved ombytning er køber forpligtiget til for egen 
regning og risiko at afhente de reparerede eller ombyttede genstande hos 
sælger. Såfremt returneringen af det solgte beror på forhold, der kan til-
skrives sælgers forsømmelse eller oprindelige mangler ved det købte og for 
hvilke sælger kan tilpligtes at hæfte, refunderes købers udlæg til sædvanlige 
og rimelige forsendelsesomkostning–er efter forudgående aftale.

12. Produktansvar:
Forvolder en leverance fra sælger skade, er sælger ansvarlig for person-
skade på betingelse af, at det dokumenteres, at skaden skyldes handlinger 
eller undladelser, begået af sælger. Sælger har intet ansvar for skade på 
løsøre eller fast ejendom. Sælger har under ingen omstændigheder ansvar 
for driftstab, tabt fortjeneste eller noget andet indirekte tab. I det omfang 
sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til 
at holde sælger skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de 
ovenfor fastsatte grænser. Køber er pligtig at lade sig sagsøge ved samme 
domstol, som behandler erstatningskrav imod sælger i anledning af skade 
som påstås forvoldt af en fejl ved en af sælgers leverancer.

13. Lovvalg og værneting:
Enhver uoverensstemmelse i henhold til nærværende aftale afgøres i hen-
hold til dansk ret med retten i Odense som rette værneting. Revideret 
08-06-2015


