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SK 2000

SELVKLÆBENDE
MEMBRANISOLERING
I RULLE

Produktbeskrivelse
HEY'DI SK 2000S er en selvklæbende membranisolering i rulle på basis af kautsjuk/bitumen.
Oversiden af membranen er beskyttet af en poly-etylenfilm og kontaktfladen er belagt med forstærket silikonpapir
som let fjernes ved udlægning.
HEY'DI SK2000S er aldersbestandig og sikrer varig tætning af konstruktioner som udsættes for vandtryk og
fugtighed. HEY'DI SK2000S er til inden/udendørs brug.
Tilbehør
Hey'di SK Strip - to-sidet klæbende samlingsstykke
Anvendelsesområde
HEY'DI SK 2000S benyttes som membranisolering på de fleste underlag, beton, Leca, gasbeton, puds, spånplader,
træ, gips og metal. Almindelig anvendelse er betonkonstruktioner under jorden, tunneller, stenkister, støbte underlag,
terrasser, gulv i vådrum, rørisolering m.m.
Brugsanvisning
Underlaget skal være jævnt, støvfrit, rent og tørt. Beton og puds primes med Hey'di KZ fortyndet med vand i
forholdet 1 : 2. Primeren påføres med kost eller rulle i én operation og skal være tør før HEY'DI SK 2000S lægges
ud.
Anvendelsesmåde
HEY'DI SK 2000S bør altid lægges af to personer.
Rullen med HEY'DI SK 2000S placeres i rigtig stilling og lægges ud ved at silikonpapiret trækkes af. Overlaping
mellem banerne bør være 5 - 10 cm.
Kapning foretages med skarp kniv eller stor saks. Man bør gå over membranen med rulle eller gummivalse for at
sikre god vedhæft i sammenføjningerne og til underlaget. Vertikale afslutninger skal sikres med beslag og
fugemasse.
Hey'di SK Strip benyttes i overgang gulv/væg og til bandagering rundt om rørgennemføringer o.l.
I vådrum skal HEY'DI SK 2000S altid være fæstnet under nedløbets klemmering.
Udførlig brugsanvisning følger med HEY'DI SK 2000S rullerne.
Efterbehandling
Efter udlægning bør overdækning af HEY'DI SK2000S udføres umiddelbart uden pause for at undgå skader på
membranen, enten med glide/drænlag og udstøbning eller anden forsvarlig overdækning. Hvis HEY'DI SK2000S
udsættes for sollys over tid forvitrer membranen. Keramiske fliser kan ikke limes direkte på HEY'DI SK 2000S.
Hvis der skal limes fliser så brug Hey'di K10 påstrygningsmembran
Brudforlængelse - 2200 %
Lagring
Rullerne skal lagres i stående stilling på varmt lager.
Pakning
HEY'DI SK 2000S - 2,5-, 7,5- og 15m2. Bredde 1,05 meter.
HEY´DI SK STRIP - 12 m x 0,15m.
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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