Liquid Rubber® HB S-200:
Universalt tätskikt

Liquid Rubber HB S-200 är ett universalt tätskikt med vidhäftning på
nästan alla ytor. Det är ett flytande tätskikt som kan användas för alla
möjliga ändamål. Dess kvalitet är unik, appliceringen enkel och skyddet
konstant.

Speciella egenskaper:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vattentät, ångtät, lufttät och gastät
Stark, skarvfri och total vidhäftning
Effektiv för vattentätning och skyddar mot korrosion
Extremt elastisk (upp till 900%)
UV- och syra resistent
Hållbar
Klarar stora temperaturskillnader (-40°C till +160°C)
Vattenbaserad
Miljövänlig och inehåller ej VOC eller andra gifter.

Tillämpningar
Liquid Rubber HB S-200 är en multifunktionell produkt som kan
användas i många situationer. Beläggningen fäster på betong, sten,
metall, bitumen, EPDM, trä, plast och zink. Detta gör beläggningen
optimal för skydd mot vatten eller luft på grunder, tak, rör- och
genomföringar, fönsterkarmar och mycket mer!

www.liquidrubber.se

Applicering

Geotextil

Liquid Rubber HB S-200 är enkel att applicera med pensel, roller eller
färgspruta. Beläggningen appliceras kall och kräver ingen värme.

För att täcka sprickor och skarvar måste geotextilduk användas. Duken
är en speciell 360° väv som kan stretchas åt alla håll. Geotextilen har
total vidhäftning med Liquid Rubber och ger ett fullt vattenskyddande
lager.

Viktigt vid applicering:
•
•
•
•
•
•

Ytan skall vara ren, torr och fettfri. Damm eller annat löst måste
avlägsnas.
Temperaturen (luft/underlag) måste vara över +5°C.
Primer kan användas vid behov för maximal vidhäftning vid
krävande väderförhållanden.
Produkten skall blandas ordentligt.
Stryk till önskad tjocklek (Se etikettens tabell)
Produkten bör ej utsättas för vatten (Regn) inom 24 timmar efter
applicering.

Geotextilen skall sättas i den första våta appliceringen av Liquid Rubber
HB S-200. Tryck duken mot underlaget för att få bort eventuella bubblor
och veck. Applicera sedan ett andra lager med Liquid Rubber HB S-200.

Användning och förpackning
Liquid Rubber HB S-200 erbjuds i burkar om 1, 5 eller 20 liter. Mängd och
användning beror på lagrets tjocklek och typ av yta. Minsta tjocklek på
ett vattenskyddande lager är 2mm.
lagertjocklek
1mm		
2mm		
3mm		

m²		
1 m²		
1 m²		
1 m²		

liter
1.35L
2.70L
4.05L

för mer produktinformation

Kvalitet och hållbarhet
Liquid Rubber HB S-200 är en skyddande beläggning enastående
kvalitet och hållbarhet. Produkten har 25 års garanti, är CE märkt och är
oberoende testad av ASTM internationell standard.
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