weber fuktstopp
• Används vid tätning av fuktgenomslag och mindre
läckage igenom betong
• Kan även användas som accelerator

Produktspecifikation
Materialåtgång

Till 10m² väggyta:
-0,3dl koncentrerad Fuktstopp till 5mm
Standardcementpasta.
-0,4dl koncentrerad Fuktstopp till 10mm
Cementbruk A.

Lagring

Bör varmlagras. Skyddas mot frost. Oöppnad
förpackning kan förvaras i 3 år. Kan användas
även efter nedfrysning om nogggrann
omrörning eller omskakning utförs.

Förpackning

1l plastflaska
5l plastdunk



Om produkten

Fuktstopp är ett snabbindande tillsatsmedel för cement eller
cementbruk. Kloridfritt. Bindningstiden kan regleras genom
blandning med vatten i olika proportioner för anpassning till
olika arbetssituationer. Inblandad som koncentrat i Standardcement hårdnar pastan inom ca 1min eller i Cementbruk A
ca 3min. Utspädd med 6 delar vatten, förlängs tiderna till
ca 3 resp. 6minuter. Kallt väder förlänger användningstiden
ytterligare. 

Användningsområde

Fuktstopp används vid tätning av fuktgenomslag och mindre
läckage genom puts, betong och murverk. Kan även användas
som accelerator vid mindre gjutningar, där behov av snabbare”stelning” av betongen finns. Full hållfasthet uppnås dock
ej. Kan blandas med de vanligast förekommande Portlandcement kvaliteterna på den svenska marknaden. Klass, Cem I
eller Cem II. 
Begränsningar
• Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C 

Förbehandling

Börja med att rengöra det skadade stället ordentligt. Allt löst
och poröst material avlägsnas. Fuktstopp omskakas eller oröres före användandet.

Blandning

Tätningsmassan tillreds av Fuktstopp och Standardcement
eller Cementbruk A.Normalt används Fuktstopp i utspädning med 6 delar vatten. Önskas snabbare bindning minskas andelen vatten. Blanda bruket till en lös pastaliknande
konsistens.1dl Fuktstopp spädes med vatten 1:6:Alt 1. 2-3dl
StandardcementAlt 2. 4-5dl Cementbruk ASkydda aluminium
och förzinkningar.

Användning

Bruket påförs underlaget omedelbart med spackel eller slev i
skikt 3-6mm. Blanda små satser.

Efterbehandling

Detta tätskikt avjämnas om så önskas därefter med vanligt
putsbruk, tunnputs eller ett skikt optifix varefter målning kan
utföras. 

Säkerhetsföreskrifter
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Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig
skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter. 
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Återvinning

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av
överblivet material, förpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än
att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar
(vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring,
konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.
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