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FLEXIGUM PASTE.
Flexigum paste er en bituminøs vandtætningsmembran med høj
fleksibilitet og elasticitet.

Bitum Nordic A/S, Porsborgparken 5, 9530 Støvring.
CVR – 29407525

Tekniske
specifikationer

Vægt (gr./ml.):
Brudforlængelse:
Resistent over for vandtryk 4mm membran ved atmosfærisk tryk,
48 timer:
Varmeresistens:
Fleksibilitet i kolde omgivelser ned til:

Udførelse
Dæklag
Tørretid
Emballage
Rengøring
OBS Vigtigt!
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1,20
> 1200 %
Vandtæt
100 C°
- 20°

Kan påføres med rulle, pensel eller sprøjtes på med airless sprøjte.
Forbrug 1,5kg/m2 svarer til 1 lag á 1,2 mm tørmembran. 6-8 timers tørring mellem
hver lagpåføring.
Tørretider er afhængige af årstid og vejrsituation. Berørings tør efter 8 timer. Heltør
efter 1 uge. Membranen er regnfast efter 12 timer.
18kg plastspand. Må ikke opbevares under 5c°
Rulle, pensel og sprøjte rengøres med terpentin straks efter brug.
Der anbefales brug handsker og beskyttelsesbriller når der arbejdes med Flexigum
paste.

Produktbeskrivelse:
Flexigum anvendes til udvendig tætning af fundamenter, kældervægge, dæk, radon
sikring og andre overflader der på anden måde er i kontakt med jord. Flexigum er
baseret på en særlig bitumen emulsion, tilsat en koncentration af polymer latex af høj
kvalitet. Det er nemt at påføre og kræver ikke opvarmning.
Anvendelsesområde:
Flexigum paste anvendes som forseglingsmateriale samt radonbeskyttelse.
Forbehold:
Overfladen SKAL være ren og fri for olier, smuds og betonkrater, samt slebet eller
rengjort.
Forberedelse:
Overfladen skal før påføring være fri for enhver form for skidt, støv, fedt og
løsepartikler. Smalle og dybe huller eller afskallede områder skal fyldes med beton
tilsat en polymerberiget cementblanding.
Arbejdsbeskrivelse:
Primer skal benyttes før paste. Primer 105 anbefales eller en fortyndet udgave (1:3) af
flexigum paste. Primer skal tørre i ca. 30 minutter herefter kan påsmøring af flexigum
paste påbegyndes.
Bemærkninger:
Flexigum bør ikke opbevares ved temperaturer under 5° C.
Vask hænder med vand og sæbe umiddelbart efter brug.
Miljø deklarationer og mærkninger:
Produktet indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer.
Undgå udledning til kloak, jord og vandmiljø.
EAK-kode: 17 09 03
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