Liquid Rubber®:

Revlutionerande 2-komponent system
Liquid Rubbers 2-komponent system är en beläggning speciellt
framtagen för vatten- och luftskyddslager. Produkten är ett miljövänligt
vattenbaserat alternativ till värmeapplicerad bitumen eller
lösningsbaserade produkter.

Specialegenskaper:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vattentät, ångtät, lufttät och gastät
Stark, skarvfri och full vidhäftning
Effektivt vattenskydd samt korrosionshämmande
Extremt elastisk (upp till 1200%)
Resistent mot UV ljus och kemikalier
Hållbar
Tål stora temperaturskillnader (-40°C till 160°C)
Vattenbaserad
Miljövänlig och innehåller inga gifter eller VOC

Kvalitet och hållbarhet
Liquid Rubber tvåkomponents serie är en skyddande beläggning
av hög kvalitet och hållbarhet. BelowGrade och MineCoat har en
produktgaranti på 25 år och SprayGrade 15år. Alla produkter är CE
märkta och är oberoendetestade enligt ASTM internationell standard.
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SprayGrade, BelowGrade & MineCoat

Appliceringssystem

Liquid Rubber beläggningar är uppdelade i tre segment som är speciellt
utvecklade för olika ytor och områden:

För applicering av tvåkomponentsystemen används ett HVLP 2000
pumpsystem. Produktkomponenterna matas separat och bladas vid
sprutmunstycket. Tack vare den höga styrkan och långa slangar kan
pumpen placeras på avstånd från applicering. På grund av det låga
pumptrycket är atomiseringen minimal.

SprayGrade

SprayGrade är perfekt som exponerat eller
inbyggt tätskikt på alla slags takbeläggningar
som t.ex plåt, trä, bitumen, PVC, PIR, asbetsplattor och mycket mer.

BelowGrade

BelowGrade är perfekt som skydd och
vattentätning på grunder, broar, parkeringsdäck
samt all slags sten- och betongkonstruktioner.

MineCoat

MineCoat är perfekt som skydd ock konservering
av all slags metall t.ex zink, galvaniserat stål och
aluminium.

Paketering och åtgång
Liquid Rubber tvåkomponentserie levereras i fat på 205L eller IBC på
1000L. åtgången beror på underlag och syfte.

Användningsområden
De skarvfria och miljövänliga beläggningarna har ett brett
användningsområde på grund av den utmärkta vidhäftningen på de
flesta ytorna som t.ex: betong, trä, bitumen, plast, PVC, metall med
mera. Produkten härdar fort oavsett tjocklek på grund av den unika
tvåkomponentslösningen och behöver endast en applicering för att
uppnå önskad tjocklek.

för mer produktinformation

Tjocklek
m²		
liter
1mm		1 m²		1.35L
2mm		1 m²		2.70L
3mm		
1 m²		
4.05L

och referensprojekt

