OVERFLADEBEHANDLING

DATABLAD

K 11

CEMENTBASERET VANDTÆT
SLÆMNING TIL ALLE TYPER
MUR OG BETONKONSTRUKTIONER

Beskrivelse
HEY'DI K11 er en cementbaseret overfladebehandling til alle type mur- og betonkonstruktioner.
HEY'DI K11 giver en vandtæt og diffutionsåben overflade.
Anvendelsesområder
Grundmur i beton , lette klinker (Leca) og betonblokke, kælderrum, tanke, cisterner, bassiner, damanlæg m.m.
Beskyttelse af mur over jorden mod fugtighed og slagregn.
Laveste anvendelsestemperatur +5°C.
Forarbejde
Overfladen må være fri for løse partikler, støv, fedt m.m.
Glatte puds- og betonoverflader bør først grundes med Hey'di KZ mørteltilsætning - se blandetabel på Hey'di KZ kanden
”Grunning”. Alternativt kan Hey'di KZ tilsættes blandevandet til Hey'di K11, i forholdet 1 del Hey'di KZ til 3-5 dele vand.
Det skal forvandes før hver påføring, men undgå vandfilm. Svage, sugende overflader må primes med Hey'di KZ blandet
med vand i forholdet 1:1.
Blanding/anvendelse
Hey'di K11 blandes med rent vand, som hældes først i blandekarret. Anvend mellem 1,5 og 2 liter vand til 5 kilo Hey'di
K11. Små mængder kan håndudrøres, til større mængder skal der anvendes boremaskine med piskeris eller
universalmixer.
Efter blanding bør massen stå nogle minutter, før den røres op på igen og eventuelt justeres med mere vand.
Påføring foretages med slæmmekost i et eller flere lag. Næste lag foretages når foregående er afbundet, som regel
dagen efter eller senere. Hey'di K11-blandingen skal være let at påføre, men skal ikke løbe. Hey'di K11 størkner som
andre cementprodukter, følgelig må blandet masse anvendes fortløbende.
Undgå at påføre Hey'di K11 på varm mur eller i stærkt solskin.
HEY'DI K11 på grundmurblokke
Før Hey'di K11 kan påføres grundmuren må fugerne fyldes med cementmørtel og eventuelt slæmmes med cementmørtel
(murcement eller færdigmørtel). To eller flere lag Hey'di K11 påføres når pudslaget er afbundet.
Der skal forvandes for hvert lag.
Hey'di K11 i bassin, brønde etc.
Revner og fuger fyldes med cementmørtel tilsat Hey'di KZ- før minimum 3 lag HEY'DI K11 påføres.
Tilsæt Hey'di KZ i blandevandet til HEY'DI K11 i alle lag.
Forhold Hey'di KZ : Vand - 1 : 3-5. HEY'DI K11 er godkendt af SIFF (Statens Institutt for Folkehelse) i forbindelse med
drikkevand.
Forbrug
1 kilo pr. m2 pr. lag.
(Forbrug Hey'di KZ - ca. 1,5 kilo pr. 25 kilo HEY'DI K11)
Tørretid
1 -5 timer afhængig af temperatur og underlag.
Lagring
Lagres tørt i indtil 2 år.
Pakning
5 kg, 15 kg og 25 kg sække

Oplysningerne i denne brochure er baseret på vor nuværende viden og erfaring. Den viser (uden garanti) anvendelsesmuligheder for produktet, da arbejdets udførelse ligger udenfor vor kontrol.
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