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| WetStop

Produktinformation

WetStop er en serie af tilbehørsprodukter, der anvendes i kombination med SCHÖNOX HA.
Kombinationen er MK-godkendt og opfylder dermed lovens krav til vandtætning i våde rum.

| Produktegenskaber
mk-godkendt

| Sortiment
WetStop KL (15 m rulle)

| Tekniske data
type:

vandfast

120 mm bredt bånd, der anvendes i ud- og

varmestabiliseret polypropylen

høj elasticitet

indvendige hjørner, over pladesamlinger

f arve:

revneoverbyggende

samt overgangen mellem gulv og væg.

lysblå

fine arbejdsegenskaber

Monteres i vådrumsmembranen

t ykkelse:

underlag med gulvvarme

WetStop KL (30 m rulle)
120 mm bredt bånd, der anvendes i ud- og

| Anvendelsesområde

indvendige hjørner, over pladesamlinger

WetStop er en serie af tilbehørsprodukter, der

samt overgangen mellem gulv og væg.

anvendes i kombination med SCHÖNOX HA.

Monteres i vådrumsmembranen

Kombinationen er MK-godkendt og opfylder
dermed loven krav til vandtætning i våde rum.

WetStop SH (15 m rulle)
120 mm bredt selvklæbende bånd, der
anvendes i ud- og indvendige hjørner,

| Egnede underlag
b etonelementer
l etbeton
 pudslag/slidlag
c ementspartlede underlag
 p udsede vægge
gipsbaserede underlag
træbaserede underlag

over pladesamlinger samt overgangen
mellem gulv og væg		
WetStop SH (30 m rulle)
120 mm bredt selvklæbende bånd, der
anvendes i ud- og indvendige hjørner,
over pladesamlinger samt overgangen
mellem gulv og væg
WetStop PC (20 stk)
indvendigt hjørne.

| Forbehandling af underlag
underlaget skal være rengjort, så		

Monteres i vådrumsmembranen
WetStop PC-E (20 stk)

det fremstår fri for fedt, olie, sæberester

udvendigt hjørne.

og andre skillemidler.

Monteres i vådrumsmembranen

det skal være tørt, tryk- og trækfast

WetStop MP (20 stk)

svage og løse områder fjernes 		

rørmanchet 10 - 24 mm

mekanisk og eventuelle ujævnheder,
lunker og revner repareres med en

Monteres i vådrumsmembranen
WetStop MP (20 stk)

SCHÖNOX spartelmasse, så der opnås en

rørmanchet 32 - 60 mm

jævn overflade.

Monteres i vådrumsmembranen

underlaget primes

WetStop MP (20 stk)
rørmanchet 70 - 125 mm
Monteres i vådrumsmembranen
WetStop MG (10 stk)
selvklæbende aflæbsmanchet
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0,48, 0,8 og 1,1 mm

| WetStop
| Brugsanvisning
bedste arbejdstemperatur er, når 		

| Supplerende produkter

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika

S
 CHÖNOX KH, SHP

Danmarks produkter, som vi enten skriftligt eller

temperaturen i underlag og lokale 		

S
 CHÖNOX spartelmasser

mundtligt har givet til købere eller slutbrugere

er mellem +10° C og +25° C

SCHÖNOX HA

af produktet er afgivet i god tro efter vores egne

SCHÖNOX 2K-DS R APID

erfaringer og baseret på godkendt praksis og det

kontroller at RF i luften er mindst
35 % ved +20° C
forbered underlaget som foreskrevet i
afsnittene: Forbehandling af underlag
bland SCHÖNOX 2K-DS RAPID omhyggeligt i
det foreskrevne blandingsforhold
omkring rørgennemføringer monteres

teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau
på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag
eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af
nogen art, og som ikke medfører noget yderligere
ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der
måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale.

SCHÖNOX WetStop MP. Påfør et lag våd-

Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at

rumsmembran med rulle eller pensel 		

undersøge eller på anden måde at fastslå, at vores

og monter manchetten i den våde masse.

produkter er egnede til den påtænkte brug og i øv-

Tryk den godt fast således at buler og 		

rigt at sørge for, at produkterne opbevares og an-

luftlommer undgås

vendes på korrekt måde i overensstemmelse med

ved gulvafløb monteres den selvklæ-

meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete

bende SCHÖNOX WetStop MG.

forhold, således at skader eller mindre tilfreds-

Gnid den godt fast og følg leverandørens

stillende resultater undgås. Enhver ordre er alene

anvisninger

accepteret og enhver leverance alene effektueret i

i indvendige og udvendige hjørner, ved

henhold til Sika Danmark A/S’ generelle salgs- og

overgangen mellem gulv og væg samt

leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og

over eventuelle pladesamlinger mon-		

accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende.

teres SCHÖNOX WetStop KL i et lag våd

Vores udsendte kataloger opdateres ikke systema-

rumsmembran, der påføres med rulle 		

tisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug

eller pensel. SCHÖNOX WetStop SH er

i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad

selvklæbende og trykkes godt fat mod

skal betragtes som vejledende, med mindre andet

underlaget. Båndet gnides godt fast i 		

er angivet.

massen
påfør efterfølgende et lag vådrumsmembran over alt monteret tilbehør.
Vær omhyggelig med påføringen i
overgangen mellem underlag og tilbehør
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The Sika management system is certified to
ISO 9001 and 14001 by SQS.
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