TEKNISKA DATA

SEAL-X XP

SPACKELBAR AKTIV POLYMER-TÄTMASSA
BESKRIVNING

SEAL-X XP är en spackelbar kitt-liknande
tätmassa, som är avsedd för olika ytor och
avslutningsarbete med Ultraseal XP och
andra aktiva vattentäta membraner från
CETCO. Den innehåller hydrofila polymerer
enligt XP-teknologin. SEAL-X XP sväller vid
vattenkontakt och bildar en vattentät spärr
även i högsaltiga vattenvillkor. Med konsistens liknande tjock fett, är SEAL-X XP lätt att
anbringa och fäster vid de flesta byggnadsmaterial.

ANVÄNDNING

SEAL-X XP vattentät smetmassa är avsedd
för följande användningar:
–
Hålkälmaterial vid våg-och lodräta övergångar i invändiga hörn
– Tätningsmaterial omkring mekaniska och
struktur-genomföringar
–
Tätningsmaterial vid avslutningar av vattentäta membraner under mark.
– Material för beredning av underlag för små
fel på betongytor, före installering av ett
vattentät membran.
SEAL-X XP är designad för användning på
murverk, betong och de flesta metallytor.
Använd ej SEAL-X XP vid system för formning
med polystyren/cellplast (EPS). Använd endast där ordentlig inneslutning kan garanteras. Återfyllda massor skall kompaktas till
minimum 85% av Modifierad Proctor Täthet.
SEAL-X XP är inte en tätningsmassa till expansionsfogar.

INSTALLATION

Alla ytor som skall behandlas med SEAL-X XP
skall vara torra och fria från stoft, smuts, fett,
rost, olja, härdningsmedel eller andra föroreningar. SEAL-X XP kan anbringas på ytor av
betong strax efter att formarna avlägsnats.
Finhårig borste eller liknande texturyta garanterar bästa vidhäftning och minimerar
spillet. Anbringas strax före installationen av
det vattentäta membranet. SEAL-X XP skall
ej lämnas blottad för längre tid innan gjutning av betong eller återfyllnad.
SEAL-X XP skall anbringas med minimum
tjocklek på 6 mm, om inget annat anges i detaljerade informationer eller av tillverkaren.
SEAL-X XP skall anbringas när omgivningsoch yttemperaturer är –4°C eller högre.
Runt genomföringar skall hålkäl vara minimum 19 mm tjock och löpa oavbrutet omkring genomföringen. Massan skall täcka allt
blottat underlag fullständigt och överlappa
det vattentäta membranet.
OBS! Produktens åtgång beror på byggplatsvillkor och installationsteknik.

FÖRPACKNING

SEAL-X XP finns tillgänglig i 25 kg hinkar. Lagras före användning vid temperaturer över
15°C .
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LAGRING OCH RENGÖRING

Se Säkerhetsdatablad för ytterligare transportinformationer. Hinkar skall alltid hållas
tätförslutade, när de inte används. Lagras
vid temperaturer mellan 16°C och 27°C på
torrt ställe fritt från hetta och lågor. Rengör
verktyg med våt duk.

SÄKERET

Skyddskläder och ögonskydd bör användas
vid applicering. Undvik kontakt med ögon
och hud, i synnerhet öppna sår. Vid kontakt
med ögon spola genast rikligt. Skall ej förtäras. Se Säkerhetsdatablad för andra varningar och upplysningar om produktsäkerhet.

