BESKYTTENDE ELASTISK COATING

ENKELT-KOMPONENT
ELASTISK, HÅRDFØR,
MILJØVENLIG OG SIKKER
AT ANVENDE

NEM AT ANVENDE ENKELT-KOMPONENT
ELAPROOF FORMER ET ELASTISK
VANDTÆT BESKYTTENDE LAG PÅ DE
FLESTE BYGNINGSOVERFLADER.

•

”Vi havde et tag, der var mere end
30 år gammelt, som vi undersøgte
muligheder for hvordan vi kunne fornye.
Det gik op for os, at ElaProof er en ny
avanceret opfindelse og en meget
holdbar coating løsning. Ved at vælge
ElaProof kunne vi drastisk forlænge
levetiden for vores tag. Hvis du kan
holde på en pensel, kan du nemt bruge
produktet - så nemt er det,” siger
Samuli fra Tuusula i Finland.

ELAPROOF er en finsk innovation indenfor coating, der er blevet
testet hos flere forskningsinstitutter og universiteter. Produktet er
blevet anvendt til forskellige krævende applikationer i mere end et
årti.

Typiske anvendelser af ElaProof coatingen inkluderer, for eksempel, beskyttelse mod korrosion, reparation af tage og bygningskonstruktioner, vandtætning af sokler og fundamenter, vandtætning af badeværelser og mobile toiletter, tætning af samlinger,
kanaler og beton bassiner samt stop af rustangreb.

ELAPROOF H
NEM-AT-ANVENDE, MALBAR ELASTOMER TIL
MINDRE OVERFLADER OG PRIVAT BRUG
• vandtætning og forsegling
• reparation af lækager
• tætning af samlinger og kanaler
• reparation og tætning af huller,
sprækker osv.
• forebygning af korrosion og
reparation af korrosionsskader

NEM AT ANVENDE

1

ElaProof - et enkelt-komponent, multifunktionelt
produkt. Det er nemt at
anvende, klar til brug, og
kræver IKKE at flere komponenter skal blandes.

ELAPROOF S
PROFESSIONEL SPRØJTBAR ELASTOMER TIL
STORE OVERFLADER
• kan påsprøjtes med op til 150 m2/h
• kan påføres både tørre og fugtige
overflader
• kan bruges på overflader med
enhver hældning, da produktet ikke
løber
• tørrer hurtigt: 1 mm lag er
berøringstør indenfor 3 til 4 timer
(+ 20°C)
• vanddamp permeabel (kan ånde),
men er alligevel vand- og lufttæt
• Dækker revner og giver sig med det
underliggende materiale uden at
krakkelere eller revne.

TYPISKE ANVENDELSER AF ELAPROOF
TAGE
Med en ElaProof behandling, kan
du nemt, hurtigt og økonomisk få
et skridsikkert beskyttende lag på
et tag. Produktet er egnet til alle
konventionelle tagmaterialer.

UDENSDØRS
STRUKTURER
ElaProof er meget tolerant overfor
temperatursvingninger. Netop derfor er
produktet en fantastisk tætningsløsning
til udendørs strukturer såsom sokler og
forskellige overflade arealer.

BALKONER
ElaProof er en hurtig og økonimisk
metode til at renovere aldrende beton
balkoner. denne metode til at reparere
balkoner er patenteret.

TAGRENDER
En hårdfør og nem løsning til
forsegling og tætning af tagrender
og nedløbsrør.

SAMLINGER OG
RØRFØRING
ElaProof forsegler og tætner
pakninger, rørføringer og
samlinger nemt og pålideligt. Den
elastiske tætning modstår nemt
konstruktionens bevægelser.

SAVVÆRK OVNE OG
TØRREKAMRE
ElaProof er hurtigt blevet er førende
beskyttende løsning til savværk
tørrekamre og kanaler, hvor strukturer
af carbon stål og beton beskyttes mod
korrosion.

ENKELT KOMPONENT LØSNING VIRKER BEDST!
Den avancerede
ElaProof løsning
giver mange
enestående fordele
til brugeren!

NEM OG HURTIG I BRUG
• Klar til brug direkte fra emballage!
• Ingen blanding af komponenter
• Sparer tid. Gør arbejdet nemt!

• Arbejde med ElaProof kræver ikke
noget beskyttelsesudstyr
• ElaProof er sikker at transportere

FORBLIVER KLAR
TIL BRUG I LUKKET
BEHOLDER
• Ingen grænser for arbejdstiden
• Enkelt-komponent materialet
forandrer sig ikke i lukket beholder
• Overskydende ElaProof er altid klar
til næste anvendelse

SIKKER FOR BRUGEREN
• Ingen farlige kemiske dampe
• Ikke farlig for huden

INTET BESVÆRLIGT
BESKYTTELSESUDSTYR
ER NØDVENDIGT

VÆRKTØJ KAN
GENBRUGES
• Værktøj kan nemt vaskes med
vand efter brug
• Værktøj klar til næste anvendelse

INGEN GRUND TIL JAG
• Tørrer hurtigt, men giver rigeligt
tid til at arbejde med materialet
• Hærdningen af materialet uden
indflydelse på arbejdshastigheden
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ELAPROOF STÅR
VED SIT LØFTE
og er nemt at håndtere!

ElaProof er sikkert for brugeren og miljøet.
Normal brug har ikke vist sig og forventes ikke at
forårsage miljøpåvirkninger.
ElaProof er meget holdbar. Baseret på krævende
applikationer og accelererede aldringstests, har
vist at den hærdede ElaProof overflade har en
levetid på op til 60 til 80 år! Der er indsamlet
mange resultater fra tests og praktiske erfaringer
siden 2005.
Brug af ElaProof kræver ikke særlige
sikkerhedshensyn.
Der er ikke krav til ventilation. Beskyttende
åndedrætsværn er ikke nødvendigt.
Arbejdshandsker og beskyttelsesbriller anvendes
i henhold til normale sikkerheds praksis for
arbejdet.
ElaProof er stabil under normal opbevaring.
Ingen farlige reaktioner, uforenelige
materialer eller farer er kendt under normale
omstændigheder.

UNIK BESKYTTENDE ELASTISK IMPRÆGNERING!

TEKNISK INFORMATION
SPECIFIkATIONER (VÅDT PRODUKT)						STANDARD
Bindemiddel		
vandbåret polymerdispersion
Farve		
forskellige, kan overmales*
Vandopløselig		
kan opblandes
Tørstof indhold		
63 ± 1%				
ISO 3251:2008
Surhedsgrad (pH)		
7-8
Densitet		
1.07 g/ml			
ISO 2811-1:2016
Brændbarhed		
antændes ikke
Minimum Film Dannelse Temperatur (MFFT)		
< 0°C
Arbejdstemperatur		
over +10°C
Tørre tid
•
Overfladetør (+20°C, 45% RH, 1.6 kg/m2)		
3 - 4 timer
2
•
Overfladetør (+6°C, 25% RH, 1.6 kg/m )		
40 timer
•
Fuldstændig tør (+20°C, 45% RH, 1.6 kg/m2)		
1 dag
•
Fuld mekanisk egenskab (+20°C, 45% RH, 1.6 kg/m2)		
3 uger
Holdbarhed		
12 måneder (se pakning for udløbsdato)
Opbevaring		
Produkt må ikke udsættes for frost. Beskyt mod direkte sol.
*Kan males med de fleste vandbaserede, åndbare og elastiske malinger.
EGENSKABER (COATING)
Brand klasse		
Vedhæftningsstyrke, uden primer		
Trækstyrke		
Forlængelse ved brud		
Rivstyrke		
Shore A hårdhed		
Revne tætningsegenskab (+22°C, 50 % RH, tykkelse 0.6 mm)
Revne tætningsegenskab (-20°C, tykkelse 0.6 mm)		
Vanddamp permeation		
Vandtæthed (+20°C, 14 dage, nedsænket i vand)		
Temperatur modstandsdygtighed
•
Lang horisont		
•
Kort horisont		
Vejr modstandsdygtighed (UV, termisk og fugt modstand)
Kemisk modstandsdygtighed		
		
		
Elektrisk ledningsevne 		

C-s1,d0				
1 - 4 N/mm2			
2.3 N/mm2			
758 ± 55%			
9.3 ± 1.3 MPa/m2			
54 ± 4				
10.3 mm 			
erklæret				
18 g / m2 / dag			
tæt				

-30°C ... +150°C
max. +190°C
fremragende
Fremragende alkalisk modstand; god uorganisk syre modstand; begrænset modstand mod organiske syrer og
opløsningsmidler		
leder ikke elektricitet

Build Care Ltd er et finsk firma der er specialiseret i beskyttende coatings.
Firmaets kernekompetence er den åndbare ElaProof vandtætningsteknologi, der
er baseret på banebrydende innovation indenfor polymer teknologi.
Det vandbårne EleProof produkt er udviklet ud fra REACH-godkendte råvarer og
danner en beskyttende elastisk coating der beskytter alle typer af overflader.
Norlex er eksklusiv distributør for Build Care Ltd i Danmark.

Euroclass, EN 13501-1
EN 1542:1999
ISO 527-1:1993
ISO 527-1:1993
ISO 527-1:1993
EN 868:2003
EN 1062-7
EN 1062-7
EN 12572
EN 1928

Norlex Chemicals A/S
Bistrupbej 172, DK-3460 Birkerød
Telefon: +45 45 94 09 94
E-mail: info@norlex.com
www.norlex.com

