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Ekstrem hurtigtafbindende, fleksibel 2-komponent membran. 

MK godkendt system. 



|  Vandtætning med SCHÖNOX 2K DS RAPID - altid en sikker sag!

SCHÖNOX 2K DS RAPID er baseret på en selvafhærdende, acrylatbaseret specialdispersion og er ekstrem hurtighærdende. 

2K DS er belægningsklar på væg efter kun 1,5 time, og på gulv efter kun 3,0 timer både inde- og udendørs. Hurtigere vandtætning 

er næsten ikke muligt, og tilmed med et højt mål af sikkerhed! 

Dæk båndet med membranen 2K DS RAPID til der opnåes 

en lagtykkelse på min. 1 mm.

Når forarbejdet er udført, påføres membranen med 

ruller eller tandspartel til en samlet lagtykkelse på 

min. 1 mm.
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Bland 2K DS RAPID cement i spanden med 2K DS RAPID 

væske til en homogen masse. Efter kort ventetid er 

membranen klar uden yderligere omrøring.

Påfør 2K DS RAPID membran i hjørner og overgange 

mellem gulv og væg.



|  Vandtætning med SCHÖNOX 2K DS RAPID - altid en sikker sag!

Kontroller lagtykkelsen løbende med Schönox lag-

tykkelsesmåler.  
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En del af

SCHÖNOX BALTERRA®-System

Tryk Wetstopbånd fast i den våde membran, og glat om-

hyggeligt eventuelle folder og luftbobler væk i båndet.

Gulvafløb, rørgennemføringer og hjørner forstærkes 

med Wetstop manchetter og hjørner.

2K DS RAPID er en del af vores Balterra og Pool Line 

system.

Se øvrige anvisninger på www.schonox.dk



|  SCHÖNOX 2K DS RAPID   

Ekstrem hurtig vandtætning der er 

belægningsklar i løbet af et øjeblik  |

Ekstrem hurtighærdende fleksibel 2-komponent vandtætningsmembran, der 

kan anvendes inde- og udendørs. 

 Godkendt til svømmehal (se særskilt anvisning)

 Hydraulisk vandbinding ved hærdning

 Diffusionsåben

 Vandtæt

 Støvreducerende

 Højfleksibel og revneoverbyggende

 Frostsikker og svindoptimeret

 Høj vedhæftning til underlaget

 Primerfri på de fleste underlag

  Belægningsklar efter 1,5 time på væg og efter 3 timer på gulv

SIKA DANMARK A/S

Hirsemarken 5 

DK-3520 Farum

Telefon +45 48 18 85 85

Kundeservice +45 702 77 703

E-mail casco@dk.sika.com

sika.dk  I  schonox.dk

12
/2

01
1 

re
d.

 0
9/

20
14


