
Vattenbaserad primer, fukt- och alkalispärr som möj-
liggör tidigare installation av golvbeläggningar. VD 
Moisture Block kan användas på betong med en RF på 
upp till 96 %. Den är färdigblandad och den korta tork-
tiden möjliggör priming och avjämning samma dag.

VD Moisture Block
För tidigare installation av 
golvbeläggningar i nya
byggnader.

Mer information: www.casco.se

For experts from experts

96 % RF



VD Moisture Block

För mer information, besök www.casco.se

Användningsområde
VD Moisture Block är en vattenbase-
rad primer, fukt- och alkalispärr som 
kan användas på betong med en RF 
på upp till 96 %. Detta innebär att in-
stallation av golvbeläggning kan ske 
mycket tidigare vid nyproduktion av 
byggnader. Då den är vattenbaserad 
har den inte de nackdelar som de 
konventionella epoxiprodukterna 
har som används för samma ända-
mål; Den är inte frätande, har en kort 
torktid och behöver inte slipas innan 
du applicerar det andra lagret.
Eftersom de flesta golvlimmerna 
kräver ett absorberande/sugande 
underlag, måste en avjämningsmas-
sa appliceras ovanpå. VD Moisture 
Block ska appliceras i två lager med 
15-30 minuters torktid däremellan. 
Avjämningsmassan, som måste vara 
från Casco Floor Expert, kan läggas 
på ca två timmar efter det att det 
andra lagret har applicerats. 

• För tidigare installation av golv- 
 beläggningar i nya byggnader
• Blockerar fukt upp till 96 % 
• Klar att använda - färdigblandad

• Möjliggör priming och avjämning  
 samma dag 
• Ej frätande
• EC 1 PLUS och M1

Teknisk data   VD Moisture Block

Bas   Dispersion 

Åtgång  0,3 liter/m2

Torktid  15–30 minuter

Gångbar  1 timme

Beläggningsbar  2 timmar 

Verktyg  Roller

Färg  Grön

Lagringstid  12 månader

Artikelnummer  587498

EAN-kod  7612895521091

Förpackningsstorlek  10 L rektangular hink
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