
PRODUKTBESKRIVELSE
Mapetard SS er en vandbaseret overfladeretarder der 
anvendes til frilægning af støbeskel.
Mapetard SS består af retarderende komponenter 
og et hvidt farvestof. Påføring af Mapetard SS under 
eller umiddelbart efter støbearbejdet, inden betonen er 
afbundet, er en rationel, effektiv tidsbesparende metode 
til forberedelse af støbeskel.
Mapetard SS er ud fra miljøhensyn det bedste 
alternativ ved frilægning af støbeskel, idet produktet kun 
indeholder vand som opløsningsmiddel.

EGENSKABER
Mapetard SS forhindrer det yderste lag af betonen i at 
afbinde og hærde.
Mapetard SS kan anvendes ved såvel 
elementproduktion som ved pladsstøbt beton på 
horisontale og vertikale flader.
Mapetard SS vil i kontakt med den friske beton trænge 
ind i de yderste 5 - 15 mm afhængig af påført mængde. 
Dette lag vil ikke være afbundet når resten af betonen er 
hærdet. Den yderste mørtel lader sig let vaske af og det 
grove tilslag fremstår som frilagt.

BRUGSANVISNING
Ved åbne støbeskel påføres Mapetard SS den friske 
betonoverflade strakt efter afsluttet støbearbejde.
Produktet påføres med kost eller sprøjte. En ren sprøjte 
til formolie er velegnet til produktet. Tykkelsen af det 
påførte lag skal normalt være som en lak.

Mapetard SS indeholder et hvidt farvestof der letter 
kontrollen ved påføring med hensyn til tykkelsen af det 
påførte lag samt ensartetheden af påføring over hele 
overfladen.
Resultatet efter spuling med vand er en ren og ru 
overflade. Det grove tilslag bliver delvist frilagt, herved 
opnås en udmærket fortanding for videre påstøbning. 
Normalt forbrug af Mapetard SS er ca. 0,1 kg/m2.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Mapetard SS skal rystes eller omrøres før anvendelse. 
Står produktet i åben emballage vil det tørre ud i løbet 
af kort tid.

EMBALLAGE
Mapetard SS leveres i 25 liters dunke.

OPBEVARING OG HOLDBARHED
Ved opbevaring mellem +8°C og +35°C i lukket original 
emballage bevarer produktet sine egenskaber i mindst 
12 måneder. Forsigtig omrøring før brug anbefales. 
Hvis produktet udsættes for direkte sollys, kan det føre 
til variationer i farven uden at dette påvirker produktets 
egenskaber.

Overfladeretarder til 
frilægning af støbeskel
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER (typiske værdier)

PRODUKTINFORMATION

Form: væske

Farve: hvid

Viskositet: letflydende

Tørstofindhold, %: 23,0 ± 1,1

Densitet, g/cm3: 1,09 ± 0,02

pH: 8 ± 1

Mapetard SS

Mapetard SS SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR 
KLARGØRING OG BRUG
Mapetard SS er ved anvendelse ikke 
mærkningspligtig efter dagens regulativer.
Det anbefales dog at der benyttes personlige 
værnemidler som handsker og briller samt at 
tage de sædvanlige forholdsregler der gælder 
ved håndtering af kemiske produkter.

For yderligere og fuldstændig information 
vedrørende sikker håndtering af produktet, 
henvises til leverandørbrugsanvisning som 
findes på www.mapei.dk

PRODUKT FOR PROFESSIONELT BRUK

BEMÆRK
De tekniske anbefalinger og detaljer som 
forekommer i denne produktbeskrivelse, 
repræsenterer vor nuværende viden om og 
erfaring med vore produkter.
Al ovenstående information må derfor 
betragtes som vejledende og danne grundlag 
for vurdering. Enhver som anvender produktet 
skal på forhånd sikre sig at produktet er egnet 
til den påtænkte brug. Brugeren står selv som 
ansvarlig såfremt produktet bliver anvendt til 
andre formål end anbefalet eller ved fejlagtig 
anvendelse.

Venligst referer til senesteopdaterede 
version af teknisk datablad der findes 
tilgængeligt på www.mapei.dk

Alle referencer for produktet 
er tilgængelige ved forespørgsel 

og på www.mapei.dk eller 
www.mapei.com


