Hey’di Spesial
Færdige produkter på cementbasis
- til tætning mod vandgennemslag
og fugtighed i alle typer murværk - også fjeld.
Hey'di Spesial består af 3 produkter

Sement 1
Sement X
Forseglingsvæske

Produkterne indgår i en enkel tætningsproces, som udført korrekt altid vil give en permanent
vandtæt flade.
Fremgangsmåden er beskrevet på bagsiden. Hey'di Spesial benyttes på beton, alle typer
murværk og fjeld.
Benyt altid gummihandsker og beskyttelsesbriller. Til påføring af Hey'di Spesial kræves der
murerkost (svummekost), pensel og blandebeholder.
Anvendelse ved store lækager - Udstrømmende vand
Før Hey'di-Spesial-processen udføres, benyttes Sement X til at stoppe vand, der sprøjter
eller strømmer ud.
Fremgangsmåden er som følger:
- Området omkring lækagen behandles med huggeværktøj. Løse stykker, slam etc. fjernes.
- En håndfuld Sement X presses på og gnides mod lækagen.
Ved kontakt med vand hærder Sement X i løbet af få sekunder, så vandstrømmen stoppes
øjeblikkeligt.
Er vandstrømmen så kraftig, at pulveret vaskes ud af hånden, før man får det placeret i
lækagen, kan man gå frem på følgende måder:
Alt. 1 Fugt en tot tvist el.lign. med vand, rul den i tør Sement X og pres den umiddelbart ind
i lækagen med en pind eller et andet redskab. Lækagen påføres derefter mere Sement X
med hånden.
Alt. 2 Bland Sement X med vand og form massen til en bold med hænderne. Når bolden
bliver varm, efter 30 - 60 sekunder, presses den hurtigt og hårdt ind i lækagen, hvorefter den
påføres mere Sement X med hånden. Der skal arbejdes hurtigt, så Sement X ikke størkner i
bøtten.
Vand, der sprøjter ud under højt tryk, tætnes på 7 sekunder med Hey'di Sement X

Billede 1
Tag en håndfuld Sement X i hånden. Brug gummihandsker. Pres pulveret mod lækagen.
Mød vandstrømmen nedenfra med en hurtig bevægelse.

Billede 2
Gnid hånden over lækagen. Påfør mere pulver, så overfladen bliver tør.

Billede 3
Når vandstrømmen er stoppet, udføres hele Hey'di-Spesial-processen som beskrevet på
bagsiden.

Side 2
ARBEJDSBESKRIVELSE
Forbehandling
Fladen rengøres grundigt. Maling, kalk, løs puds, asfalt og lign. fjernes. Underlaget skal være
fast. Løse fuger
repareres med mørtel.
Ved lækager i vinklen mellem gulv/væg bør gulvet hugges op ca. 10 cm ud fra væggen, 1 - 2
cm dybt, og væggen
ligeledes i ca. 5 cm højde. Vandførende revner eller sprækker bør "åbnes" - hug en fuge op i
en bredde af nogle cm og en dybde på 1 cm. Glatte betonflader bør bearbejdes med
spidshammer eller sandblæses, før de behandles med Hey'di Spesial, så der opnås en god
vedhæftning mellem tætning og beton.
Før Hey'di Spesial påføres, skal overfladen forvandes med rigelige mængder vand. Stærkt
sugende underlag bør fugtes med vand flere gange. Lad vandet trække ned i underlaget, før
behandlingen påbegyndes.

Anvendelse:

Billede 1
Sement 1 blandes med vand til en vælling, der påføres med svummekost. Vællingen
størkner i løbet af 10 - 15 min., så bland små mængder op ad gangen. Når Sement 1 er
begyndt at størkne, kan massen ikke spædes op med vand.

Billede 2
Umiddelbart efter at Sement 1 er påført, gnides Sement X-pulveret ind i den våde
svumningsmasse. Træk pulveret på nedefra og påfør så meget, at overfladen bliver tør. Brug
gummihandsker. NB! Sement X er det vandstoppende produkt, og det er vigtigt, at dette
udføres grundigt.

Billede 3
Så snart Sement X er påført, påføres Forseglingsvæsken med en rengjort pensel. Væsken
trækker ned gennem de påførte cementlag og ind i muren, tætner porerne i denne ved
krystallisering og forankrer tætningen.

Billede 4
Sement 1 blandes op igen og svummes på fladen. Efter ca. 20 minutter bør der påføres
yderligere en strygning med Sement 1.
En behandlet overflade kan pudses eller påføres andre cementbaserede produkter, f.eks.
Hey'di Hvit. Benyt altid Hey'di KZ grunder for at sikre en god vedhæftning. Det frarådes at
male overflader, som er behandlet med
Hey'di Spesial.

VIGTIGT!
Processen er hurtigbindende og bør udføres fortløbende. Afslut 2 - 4 m² ad gangen.
Redskaber rengøres med vand efter hvert arbejdstrin.
30 kg sæt dækker 8 - 10 m² Forbrug/Emballage
Sement 1
12,5 kg spand
Sement X
12,5 kg spand
30 kg sæt dækker 8 - 10 m²
Forseglingsvæske
5 liter dunk
Minisæt

4,5 kg æske

Dækker ca. 1 - 2 m²

Arbejdshygiejniske forhold/beskyttelsesforanstaltninger Produktet indeholder cement, som
blandet med vand virker aggressivt på huden og på slimhinderne i øjne, næse og svælg.
Læs altid advarselsteksten på emballagen, før arbejdet påbegyndes.

