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2K Sealing Adhesive SX®1 er en 2-komponent cementbaseret, UV-bestandig og 
miljøvenlig sprøjtemembran, der kan anvendes både som vandtætnings-
membran og hæftebro for eftermontage af fleecemembraner. Membranen er 
meget fleksibel og hurtighærdende med en god vedhæftning på de fleste 
mineralske overflader. 

2K Sealing Adhesive SX®1 danner en elastisk forsegling, som hverken krymper 
eller revner. Membranen er vandtæt, frostbestandig, og resistent overfor klorider.

Samtidig er 2K Sealing Adhesive SX®1 diffusionsåben, hvilket gør det muligt at 
påføre membranen på grøn beton direkte efter afforskalling.  

Revneoverbyggende over 1mm selv ved lave temperaturer.

Membranen kan anvendes ved både positivt og negativt vandtryk.

TEKNISK DATABLAD - 2K SEALING ADHESIVE SX®1 

 UV-bestandig
 Fri for bitumen
 Kan anvendes ved både positivt og 
     negativt vandtryk

Bemærk: Vi tager forbehold for trykfejl og henviser til at den gældende version af data altid er tilgængelig på www.haucon.dk 
eller kan rekvireres ved at kontakte ekspeditionen. Aktuelt revisionsnummer står øverst i venstre hjørne.

Arbejds-
temperatur 

mellem 
+5 og +25 

grader

Sprøjtes påDS/EN 14891 UV-
bestandig

• Kan bruges som vandtætningsmembran på mineralske overflader såsom 
beton og murværk

• Anvendes som hæftebro ved eftermontering af fleece membraner på eksister-
ende betonoverflader

• Anvendes som overflademembran imod karbonisering 

ANVENDELSE

FORDELE

BRUGSVEJLEDNING

Forberedelse af underlag:
• Underlaget skal være tørt, plant, stabilt, frostfrit, rent og uden spor af olie, 

fedt, tjære, støv, restmørtel eller andre potentielle forurenende stoffer
• Kanterne skal brydes (affasning) og indvendige samlinger afrundes (hulkel) 

med passende materiale som fx. Mapei RediRep 45 RSF
• Større ujævnheder skal fyldes med en passende mørtel som fx. Mapei Redi-

Rep 45 RSF.
• Fugt overfladen inden 2K Sealing Adhesive SX®1 påføres (undgå stående vand 

på overfladen).

Rulles på
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Arbejdstemperatur +5ºC til +25ºC
Farve Grå/sort
Densitet ca. 1,14 g/cm3

Forbrug Som hæftebro: 1 mm
Ved permanent vandtryk: minimum 2 mm.
1,6 kg/m2 pr. mm lag

Blandingsforhold 1:1 (Én del A komponent til én del B komponent)
Samlet lagtykkelse Minimum 2,0 mm
Arbejdstid efter blanding ca. 45 min.
Tørretid - første lag ca. 90 min.
Opbevaring Koldt, beskyttet mod fugt
Holdbarhed 6 måneder i original uåbent emballage

Spande:
• 10 kg. (5+5)
• 20 kg. (10+10)

Sikkerhedsdatablad kan hentes på www.haucon.dk. 

SIKKERHEDSDATABLAD

PAKNING OG OPBEVARING

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

CE-MÆRKNING

Produktet er underlagt Byggevareforordningen 305/2011 og CE-mærket iht. DS/EN 
14891:2012.

Bemærk: Vi tager forbehold for trykfejl og henviser til at den gældende version af data altid er tilgængelig på www.haucon.dk 
eller kan rekvireres ved at kontakte ekspeditionen. Aktuelt revisionsnummer står øverst i venstre hjørne.

Udførelse:
• Mix komponent A med komponent B (1:1 vægt) i en ren beholder indtil der ikke er nogle klumper
• Påfør 2K Sealing Adhesive SX®1 på overfladen i et jævnt lag ved brug af enten børste, pensel, spatel eller sprøjte
• Efter blanding skal produktet påføres indenfor 45 min. 
• Der må ikke tilsættes andre materialer/tilsætningsstoffer
• Efter påføring skal membranen beskyttes mod for hurtig fordampning, ekstrem varme, sollys, blæst, frost og regn.
• Ved påføring af flere lag, kræves der en hærdetid på mindst 90 min. inden påføring af næste lag
• Det er tilladt at gå på den påførte 2K Sealing Adhesive SX®1 efter 24 timer
• Tørretiden afhænger af temperatur, vind og luftfugtighed samt lagtykkelsen. Ved en temperatur på +20C° og en relativ 

luftfugtighed på 50% er den forventet tørretid ca. 2 timer (2 mm). 
• I ikke tørret tilstand har membranen en grå farve, som skifter til sort/mørkegrå når membranen er tørret.

Værktøj og eventuelt spild skal rengøres med det samme med rent vand.

BRUGSVEJLEDNING


