Deckshield PU-membran
Produktdatablad
Produktbeskrivelse
Deckshield PU-membran tokomponents, løsemiddelfri, polyuretanbasert, fleksibel membran som dekker over sprekker. Inngår i
Deckshield-systemet.
Produktet har en bruddforlengelse på ca. 200 %.
Bruksområde
Brukes på asfalt eller betong i kombinasjon med primer for å få en svært fleksibel og vanntett membran. Deckshield PU-membran
brukes vanligvis som en del av Deckshield-systemet, eller over riss og skjøter hvor det er behov for vanntett og fleksibel membran.
Miljø og helse
Deckshield PU-membran er løsemiddelfri. Følg yrkesmessige helse- og sikkerhetsretningslinjer som gjelder for stedet påføring finner
sted.
Se sikkerhetsdatabladene for de enkelte komponentene.
Blandingsforhold
A : B = 2,7 : 1 (vekt)
Dette produktet leveres i fulle enheter som A+B. Ikke del stoffer/komponenter da dette kan ødelegge sluttresultatet. Bland Base Akomponenten for å løse opp avsetninger som kan ha oppstått under lagring og transport.
Tilsett herder B til base A. Blandes i 2 minutter med elektrisk drill påmontert blandespiral.
Unngå å blande inn luft.
Temperatur ved installasjon
Anbefalt material- og underlagstemperatur er 10 – 25 °C, men må ikke være under 5 °C.
Temperaturen i underlaget skal være minst 3 °C høyere enn “duggpunktet” under påføring og herding. Temperaturen må ikke falle
under 5 °C før det har gått 24 timer etter påføring.
Brukstid (potlife)
Ferdigblandet produkt må brukes innen 15 minutter ved temperatur på 20 °C.
Ved høyere temperaturer er brukstiden kortere.

Farge
Off White
Tørrstoffinhold
Ca. 100 %
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Herdetid (ved 20 °C)
Kan overmales etter 6 timer.
Maksimum overmalings er 24 timer (ta i betraktning akselererende effekter fra varme eller sol).
Produktet er ferdig herdet etter 5 - 7 dager.
Omgivelsesfuktigheten skal være maks. 75 % under utførelse og herding.

www.flowcrete.no

Komponentenes vekt
Densitet
Komponent A
Komponent B
A+B

ca. 1,0 kg/l
ca. 1.3 kg/l
ca. 1,1 kg/l.

Lagring
Lagringstemperatur mellom 5 °C og 40 °C.
12 måneder i uåpnede pakker for komponentene A og B.
Beskytt mot vær og fuktighet / inntrenging av forurensinger.
Emballasje
Produktet leveres A+B i følgende pakker.
Enhet
Base A
21,5 kg (19,5 liter)
15,75 kg

Herder B
5,75 kg

PRODUKTET ER MENT FOR PROFESJONELL BRUK
MERK
De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende
kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og
gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for
tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller
ved feilaktig utførelse.
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