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Avancerade fogfria tätskiktsmembran
och rosthämmare för brokonstruktioner
Behovet av PUMA (Polyuretan Metyl
Metakrylat), ett härdplastbaserat
tätskiktsmembran för broar, har uppstått på
grund av att det finns begränsningar i det som
konventionella härdplastsystem erbjuder för
detta användningsområde. Mer specifikt är
det relaterat till otillräckliga egenskaper vid
sprickbildning till följd av extremt kallt klimat.
Matacrylsystemen möter utmaningarna med sprickbildning och
slitage även i extremt kallt väder. Våra Matacrylsystem med
unik PUMA-teknologi kan appliceras vid temperaturer så låga
som -20 ° C och kan vanligtvis trafikeras inom 60 minuter.

Användningsområden

Biltrafikerade broar

Gång- och cykelbroar

Järnvägsbroar

Matacryl© WPM
Installationsfördelar:
• Enkel Hantering – Kallapplicering,
kräver ingen värme eller konditionering

• Membran För Hand- Eller

Systemfördelar:
Mycket få begränsningar för
installation vid varierande
temperaturer
Snabb härdning minimerar
kostsamma driftavbrott

Sprayapplicering – Finns som både
hand- och sprayapplicering

Icke-absorberande och vattentätta

• Kemiskt Inert – Behöver inte hanteras

Mycket god vidhäftning till betongoch stålytor

som farligt avfall vid bortskaffning

• Reducerad Applikationstid – Kort tid
mellan installation av membran och
asfaltskikt. Snabb installation och
överlämning till kund/användare

• Fri Från Lösningsmedel – Lågt VOC,
innehåller inga lösningsmedel

• Regn – Tål regn inom 60 minuter efter
applicering. Härdningstiden kan styras för att
passa lokala förhållanden

• Utrustning – Kräver endast obetydligt
med utrustning

Spricköverbryggande även vid
temperaturer under noll
Kemisk vidhäftning mellan skikt
minimerar risken för delaminering
Avancerad primer
Hög beständighet mot arbetstrafik
Skydd utan några fogar
Kan enkelt repareras vid behov
Låg vikt/m2

Systemuppbyggnad:
Asfalt

Membranskikt

Matacryl STC + sand

Primer

Förbehandlad betong

Obs.: Matacryl® (tillval) används endast om membranskiktet
kommer att exponeras för UV-strålning under flera veckor.

Systemfördelar:

Matacryl WS
©

Installationsfördelar:

Mycket få begränsningar för
installation vid varierande
temperaturer

• Membran för hand eller sprayapplicering

Snabb härdning minimerar
kostsamma driftavbrott

– Finns i både hand- och sprayapplicerade
kvaliteter

• Reducerad applikationstid – Kort
härdningstid mellan olika skikt. Snabb
installation och överlämning till kund/
användare

• Utrustning – Kräver endast obetydlig
utrustning jämfört med traditionella asfalts-/
HRA-applikationer

• Kemiskt inert – Behöver inte hanteras som
farligt avfall vid bortskaffning.

• Skyddar mot regn – Härdningstiden kan
styras för att passa lokala väderförhållanden

• Personalresurser – Kräver endast begränsade
personalresurser och är mycket mindre
arbetskraftsintensivt än traditionella HRA-/
asfaltsapplikationer.

Icke-absorberande och vattentätt
Mycket god vidhäftning på
betong- och stålytor
Mycket motståndskraftigt – klarar
till och med intryckning från ballast
Spricköverbryggande även vid
temperaturer under noll
Kemisk vidhäftning mellan skikt
minimerar risken för delaminering
Skydd utan några fogar
Snabbare installation än
konventionella
asfalts-/HRA-applikationer
Låg vikt/m2

• Kallapplicering – Kräver ingen värme eller
konditionering

Kan enkelt repareras vid behov

Systemuppbyggnad:
Asfalt

Membranskikt

Matacryl STC + sand

Primer

Förbehandlad betong

Obs.: Matacryl® (tillval) används endast om membranskiktet
kommer att exponeras för UV-strålning under flera veckor.

Mycket bra nötningsmotstånd
jämfört med traditionella slitlager

Matacryl© RB

Systemfördelar:

Installationsfördelar:

Mycket få begränsningar för
installation vid olika temperaturer

• Kallapplicering – Kräver ingen värme

Snabb härdning minimerar
kostsamma driftavbrott

eller konditionering

• Enkel applicering – Hand- eller
sprayapplicering, Manual LM

• Lågt VOC – Innehåller inga lösningsmedel
• Snabb installation – Kort appliceringstid
mellan skikt och snabb överlämning till
kund/användare

• Kemiskt inert – Behöver inte hanteras som
farligt avfall vid bortskaffning

• Kort härdningstid – Tål regn snabbt
• Personal – Kräver endast begränsade
personalresurser

• Utrustning – Kräver obetydligt med
utrustning och inga skyddsskivor eller extra
APL-skikt

Står emot intryckning från ballast
Icke-absorberande och vattentätt
God vidhäftning på betongoch stålytor
Spricköverbryggande även vid
temperaturer under noll
Kemisk vidhäftning mellan skikt
minimerar risken för delaminering
Snabbare installation än
konventionella asfalts-/HRA-system
Skydd utan några fogar
Kan enkelt repareras vid behov
Låg vikt/m2

Systemuppbyggnad:
Ballast

Membran

Matacryl STC + sand

Primer

Förbehandlad betong

Obs.: Matacryl® (tillval) används endast om membranskiktet
kommer att exponeras för UV-strålning under flera veckor.
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*Whilst every care has been taken to ensure that the information included in this document was accurate at the time of printing, Flowcrete reserves the right to change product specifications at
any time without prior notice. The photographs and colours reproduced in this publication are within the constraints of the printing process and are not to be used for matching purposes. All
photographs are used for approximate representation only and may not show the actual products on offer. E&OE.
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