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SEMTETT

TOKOMPONENT CEMENTBASERET ELASTISK
VANDTÆT MEMBRAN

Produktbeskrivelse
HEY'DI SEMTETT er en tokomponent cementbaseret overfladebehandling af alle typer mur og betonkonstruktioner.
HEY'DI SEMTETT giver en vandtæt og diffusionsåben overflade, som samtidig er elastisk og revneoverbyggende indtil 1 mm, også i
kuldegrader ned til -25 °C.
HEY'DI SEMTETT fungerer også som karbonatiseringsbremse.
HEY'DI SEMTETT leveres i hvid og grå.
Anvendelse
Overfladebehandling og tætning af beton og murkonstruktioner, facader, underetager og grundmur, broer, terrasser, balkoner m.m.,
tætning af overgange hvor bevægelser kan opstå, overgang såle / mur, væg/dække og lignende. (Til tætning af bassin og brønde
benyttes Hey'di K11.) Anvendelsestemperatur bør ligge mellem +10 og +20°C. Laveste temperatur er +5 °C, dette gælder også for
underlaget.
Forarbejde
Fladen skal være fri for løse partikler, støv, fedt m.m. Sugende puds- og betonflader bør først grundes med Hey'di KZ mørteltilsætning
fortyndet med vand i forholdet 1 : 2. Det skal forvandes før hver påføring, men undgå vandfilm.
Blanding
HEY'DI SEMTETT leveres som to komponenter, 5,5 kilo væske og 12,5 kilo pulver.
Tøm SEMTETT-væsken i et blandekar og tilsæt SEMTETT-pulveret under omrøring. Små mængder kan røres ud for hånd, til større
mængder skal der benyttes boremaskine med piskeris eller universalmikser. Blandingstid ca. 2 minutter til homogen, klumpefri masse.
Blandingsforhold efter vægt er 2,2 kilo væske til 5 kilo pulver.
Påføring
Påføring foretages med korthåret rulle eller slæmmekost i et eller flere lag. Ved rullepåføring kan blandingen justeres med indtil 3 dl vand
for optimal konsistens. Næste strøg foretages når foregående er overflade tørt, efter nogen timer eller dagen efter. I overgange og
samlinger
anbefales Hey'di Armeringsremse bagt ind i første lag. Brugstid på blandet masse er ca. 1 time. Undgå at stryge HEY'DI SEMTETT på
varm mur eller i stærkt solskin.
Værktøjr rengøres med vand.
Efterarbejde/Overdækning
En behandlet flade skal beskyttes mod regn i min. 1 døgn.
HEY'DI SEMTETT behøver ikke overdækning, men er ikke egnet for slitage. Ved belastninger udover sporadisk gangtrafik anbefales
overdækning med Hey'di Semtopp (cementbaseret slidelag), keramiske fliser eller anden overdækning. På facader kan HEY'DI
SEMTETT overfladebehandles med Hey'di Dekorpuss eller diffusionsåbne malingssystemer.
Forbrug
1 - 2 kilo pr. M2 pr. strøg. For revneoverbyggende effekt må det påføres minimum 3 kilo pr. M2.
Tørringstid
5 timer til 1 døgn afhængig af temperatur og underlag.
Lagring
Lagres tørt og frostfrit i indtil 2 år.
Pakning
18 kilo spand. Begge komponenter i spanden.
Leveres også hver for sig:
25 kilo sæk Semtett pulver
11 kilo kande Semtett væske.

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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