FILLCOAT® FIBRES WATERPROOFING

Stoppar läckage omgående,
spricköverbryggande
•

Överbryggar hål och sprickor upp till 2 mm

•

Fäster på de flesta underlag

•

Kan appliceras i all väderlek

•

Perfekt för lagning av tak, ränndalar, skorstensanslutningar m.m.

•

Snabb och billig lösning

FILLCOAT® FIBRES WATERPROOFING
PRODUKTBESKRIVNING

NOTERA

Fiberförstärkt elastomerfärg/tätningsmassa

Applicera inte Fillcoat Fibres på polystyrenbaserad cellplast (frigolit) eller på
nygjuten betong (betongunderlag ska vara minst 2 år gamla). Använd inte Fillcoat
Fibres som primer under Dac Hydro Alu.

EGENSKAPER

Omedelbart vattentätande – kan appliceras på våta underlag och i kall väderlek –
SÄKERHET
elastisk, spricköverbryggande fiberförstärkt formula – övermålningsbar med
Dacfill, Dacfill HZ eller Coating PRT
VOC-halt (oförtunnad):
VOC-halt (bruksklar):
REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
VOC-kategori:
Tätning av läckage på tak, i ränndalar, runt skorstens- och ventilationsanslutningVOC-gräns:
ar, på terrassytor (som ej beträds) m.m.
Flampunkt:
Säkerhetsinformation:
TEKNISK DATA
Densitet:
Glans:
Torrhalt (volym):
Torrhalt (vikt):

1,03 kg/l
Sidenmatt
43 %
52 %

485 g/l
485 g/l
A/i
500 g/l
40 °C
Se Säkerhetsdatablad och information på burken.

LAGRINGSDUGLIGHET
5 år från produktionsdatum förvarad i obruten förpackning, i torrt, välventilerat
utrymme skyddat från direkt solljus och vid en temperatur mellan 5 och 35 °C.

TORKTIDER VID 20 °C/50 % RH
Övermålningsbar:

3 – 14 dagar med samma produkt,
efter 6 veckor med annan färg

REKOMMENDERAD FILMTJOCKLEK
Torrfilm:
Våtfilm:

430 μm
1 000 µm

TEORETISK MATERIALÅTGÅNG/STRÄCKFÖRMÅGA
Åtgång vid ett skikt:

1,5 l/m²

PRAKTISK MATERIALÅTGÅNG
Praktisk materialåtgång beror på många faktorer, t.ex. underlagets porositet och
råhet, appliceringsmetod, individuell appliceringsteknik m.m. och kan därför avvika från teoretiskt beräknad åtgång.

FÖRBEHANDLING
Avlägsna smuts, mossa och lösa partiklar från ytan som ska appliceras. Borsta
ytan ren med en styv borste och torka rent med svamp. Efter rengöring kan Fillcoat Fibres appliceras direkt på de flesta underlag, t.ex. bitumenbaserade tätskikt, hård PVC, polyester, förzinkade ytor, aluminium, glas, klinkers m.m. Porösa
underlag som betong, sten och trä, ska först impregneras med ett skikt Primer
44HS. Vid lagning av återkommande eller aktiva sprickor ska ett kraftigt skikt
Fillcoat Fibres appliceras tvärs över sprickan med en kraftig pensel.

ANVISNINGAR FÖR BRUK
Omrör materialet väl innan användning för att garantera homogen blandning.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN
Kan användas i all väderlek med undantag för snöfall.

APPLICERING & FÖRTUNNING
Späd ej.

RENGÖRING VERKTYG/SPILL
Thinner 22 eller vitsprit (nafta).
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