
Användningsområde
Combimix Vattentätare i vätskeform används i cementprodukter för att öka tätheten 
och minska risken för vatteninträngning i t. ex. murar och betongplattor inom- och 
utomhus.

Produktbeskrivning
Combimix Vattentätare i vätskeform är ett tillsatsmedel för att öka tätheten i mur- puts- 
och betongarbeten där man vill minska risken för vatteninträngning i cementinnehållande 
produkter. Användning av Combimix Vattentätare påverkar inte bindemedlets härdning. 
Combimix Vattentätare fungerar inte för tätning av sprickor i underlaget.

Materialåtgång
Rekommenderad vattentillsats för den produkt som skall blandas och användas till
arbetsobjektet, ersätts med 20% av Combimix Vattentätare.

Förarbete
Underlaget skall vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar 
som kan förhindra vidhäftning. Underlaget skall dessutom vara rent och fritt från snö 
och is.

Blandningsanvisning
Före användning skall förpackningen skakas om kraftigt och vara rumstempererad. 
Blandningsvattnet för den cementinnehållande produkt (betong, cementbruk, murbruk, 
putsbruk) som skall användas för arbetsmomentet ersätts med 20% av Combimix 
Vattentätare. Uppblandat bruk skall vara c:a +20˚C och skall förbrukas inom 1 timma.

Efterbehandling
Följ rekommendationerna för efterbehandling som finns för använt basmaterial.

Lagringsanvisning, skyddsanvisning och förpackning
2 år i obruten förpackning från förpackningsdag. Tomt emballage lämnas efter rengöring till hårdplaståtervinning. 
Överblivet tillsatsmedel kan efter blandning med torrbruk och vatten, samt härdning deponeras som byggavfall.
Får inte tappas i avloppsnät. Förvaras och transporteras frostfritt och oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar och
skyddsglasögon. Combimix Vattentätare finns i 1 liters flaska och i 5 liters dunk.

Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service
Gällande version av produktblad, byggvaruinformation och säkerhetsdatablad presenteras på www.combimix.se. Tidigare odaterade 
och daterade utgåvor är inte giltiga. För mer information kontakta vår säljorganisation.

Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förutsättningar. 
Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruktion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra produkter, 
användning betingad av lokala förhållanden eller andra externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstående information 
vantolkats eller frångåtts av användaren.
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Combimix Vattentätare i vätskeform är ett tillsatsmedel för att öka tätheten i 
mur- puts- och betongarbeten där man vill minska risken för vatteninträngning 
i cementinnehållande produkter.
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