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TEKNISK DATABLAD - POLYFLEECE SX® 1000 Wall

Polyfleece SX® 1000 Wall er ekspanderende højkvalitets fleece membran til vandtæt-
ning. Membranen består af en ekspanderende belægning af modificeret polymer og 
en LDPE-folie som er indkapslet af PP-fleecen. Overfladens kemiske sammensætning 
giver en ekspanderende evne ved kontakt med vand (ekspansion ca. 150 %), såfremt 
LDPE-folien bliver beskadiget. 

Polyfleece SX® 1000 Wall kan før- eller eftermonteres på/i nystøbt beton eller som 
udvendig forsegling. Kan også anvendes som en udvendig lineær forsegling af sam-
lefuger. Alle betonoverflader der er i berøring med jord inden for bygge-, anlægs- og 
tunnelbyggeri kan forsegles med Polyfleece SX® 1000 Wall.

Beskrivelse

For begge anvendelsesmåder gælder det, at polymerbelægningen, som er påført 
fleecen, forsegler betonfladen sikkert og holdbart. Ved hjælp af den ekspanderende 
funktion ved fugtpåvirkning, udvikler der sig et ekspanderende tryk mellem beton-
fladerne. Dette ekspanderende tryk, forsegler også effektivt eksempelvis skader i 
overfladen, som er maskinelt påført under støbeprocessen. 

På grund af den mekaniske vedhæftning udelukkes faren for, at der løber væske ind 
mellem beton og Polyfleece-membranen.

Montering

Ved bundplade udlægges fleecen med den coatede side (blå side) mod renselaget. 
På vægge monteres den coatede side (blå side) mod støbeforskallingen. 
Armeringen placeres direkte på den ikke-coatede side (hvid side) af fleecen, hvorefter 
der udlægges beton på den ikke-coatede side (hvid side) af Polyfleece SX® 1000 Wall. 
Den ikke-coatede side suger en del af betonvandet op, hvorved der sker en ekspan-
derende forsegling mellem betonen og fleecen. 
Der skal gå mindst 48 timer, før forskallingen fjernes.

Montering af Polyfleece SX® 1000 Wall på nystøbt beton:

Polyfleece SX® 1000 Wall kan monteres direkte på eksisterende betonflader. Flader, 
hvorpå membranen placeres, skal være faste, bærende, rene og fri for støv, beton-
rester m.m. 
Først påføres 2K-Klæber SX1 på betonfladen (OBS betonoverfladen skal fugtes før på 
føring) , og derefter klæbes Polyfleece SX® 1000 Wall med den ikke-coatede (hvide) 
side på den fugtige klæber.

Arbejdstemperaturen for Polyfleece SX® 1000 Wall er på mellem -10ºC og +40ºC for 
nystøbt beton og -5°C til +30°C for eksisterende betonkonstruktioner.

Montering af Polyfleece SX® 1000 Wall på eksisterende konstruktioner:
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Farve Hvid / grå / blå
Miljø Fri for opløsningsmidler, isocyanater, PVC, phtalater og silicone
Tykkelse 1,82 mm
Vægt 1.360 g/m2

Vandtæthed iht. DS/EN 1928:
Metode A
Metode B

Vandtryk: 2 kPa (0,02 bar)
Vandtryk: 400 kPa (4,0 bar)

24 timer
72 timer

Tæt
Tæt

Modstandsdygtighed overfor termisk ældning iht.  DS/EN 1928:
Vandtæthed, Metode A Vandtryk: 2 kPa (0,02 bar) 24 timer Tæt
Modstandsdygtighed overfor kemikalier iht.  DS/EN 1928:
Vandtæthed, Metode A Vandtryk: 2 kPa (0,02 bar) 24 timer Tæt
Kompatibilitet med bitumen iht. DS/EN 1928:
Vandtæthed, Metode A Vandtryk: 2 kPa (0,02 bar) 24 timer Tæt
Trækstyrke: iht. DS/EN 12311-2: På langs: ≥ 384 N/50 mm 

På tværs: ≥ 278 N/50 mm
(≥ 250 N/50mm)
(≥ 200 N/50mm)

Forlængelse ved brud iht. DS/EN 12311-2: På langs: ≥ 22,7 % 
På tværs: ≥ 75,1 %

(≥ 4%) 
(≥ 4%)

Samlingsstyrke iht. DIN EN 12317-2: Klæbesøm: ≥ 100 N/50 mm
Revne modstandsdygtighed ved brug af søm iht. DS/EN 12310-1: På langs: ≥ 165 N

På tværs: ≥ 189 N
(≥ 150 N) 
(≥ 150 N)

Modstandsdygtighed overfor stødbelastning iht. DS/EN 12691:
Metode A (AI-plade)
Metode B (EPS-plade)

200 mm faldhøjde:
500 mm faldhøjde:

Tæt
Tæt

Modstandsdygtighed overfor statisk belastning iht. DS/EN 12730: 
Metode B Belastning: 20 kg. Tæt
Vanddampgennemtrængelighed iht. DIN EN 1931:
Metode B SD-værdi > 40 m
Klæbeevne på beton: > 3,0 N/mm
Temperaturbestandighed: -40ºC / +100ºC
Reaktion ved brand iht. DS/EN 13501: Klasse E

Sikkerhedsdatablad

Pakning

Opbevaring

CE-mærkning

Polyfleece SX® 1000 Wall skal opbevares tørt og i uåbnet originalemballage ved tem-
peraturer mellem +5ºC - +25ºC.

Rullestørrelser (sælges stykvis):
• 1,0x20 m (Lagervarer)
• Andre mål på bestilling

Der er intet krav om sikkerhedsdatablad for dette produkt, da det ikke er klassificeret 
iht. CLP-forordningen 1272/2008

Produktet er underlagt Byggevareforordningen 305/2011 og CE-mærket iht. DS/EN 
13967


