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®

Valintataulukko Triflex-vedeneristysmassat
Triﬂex SmartTec Fibre

Triﬂex ProFibre

Triﬂex ProDetail

Koostumus

1-komponenttinen, kuituvahvistettu

2-komponenttinen, kuituvahvistettu

2-komponenttinen + vahvikekangas

Tyyppi

Polyuretaanipohjainen, liuotinvapaa, kosteuskovettuva

PMMA

PMMA

Katalyytti ja suhde

Ei tarvita

1 kg massaa + 20-60 g katalyyttiä lämpötilasta riippuen (ks. ohje purkin kyljessä)

1 kg massaa + 20-40 g katalyyttiä lämpötilasta riippuen (ks. ohje purkin kyljessä)

Vahvikekangas

Ei tarvita, sisältää kuituja

Ei tarvita, sisältää kuituja

Tarvitaan aina

Sertiﬁoitu

Ei

Ei

Kyllä (ETA), käyttöikä 25 v.

Halkeaman silloituskyky

Ei

Ei

Max. 1 mm
Voimakas

Haju

Lähes hajuton

Voimakas

Varastointi

• Astioita ei tule altistaa auringonvalolle.
• Säilytys kuivassa, viileässä varastossa yli 0 °C lämpötilassa. Ennen käyttöä
huoneenlämmössä.
• Avaamattoman purkin säilyvyys noin 6 kk.
• Jos kaikkea massaa ei käytetä kerralla, tulee purkki sulkea heti huolellisesti.
Mahdollinen kovettunut pintakerros poistetaan ennen sekoitusta.

•
•
•
•

Asennusolosuhteet
(ympäröivä ilma ja alusta)

• Ilma +5 …+40 °C, ilmankosteus vähintään RH 30 %
• Alusta +5 …+40 °C, vähintään 3 °C kastepistettä korkeampi

• Ilma 0…+35 °C
• Alusta 0…+35 °C, vähintään 3 °C kastepistettä korkeampi

• Ilma -5…+40 °C
• Alusta -5…+50 °C, vähintään 3 °C kastepistettä korkeampi

Menekki

Vähintään 3 kg/m2 (tasainen, sileä alusta)

Vähintään 3 kg/m2 (tasainen, sileä alusta)

Vähintään 3 kg/m2 (tasainen, sileä alusta)

Pohjusteen tarve ja
soveltuvat alustat

Riippuu alustasta. Ei tarvita esim. betonialustalla. Ks. SmartTec Fibre -asennusohjeen
kohta Soveltuvat alustat ja esikäsittelyt.

Riippuu alustasta. Tarvitaan mm. betonialustalla. Ks. ProFibre-asennusohjeen kohta
Soveltuvat alustat ja esikäsittelyt.

Riippuu alustasta. Tarvitaan mm. betonialustalla. Ks. ProDetail-asennusohjeen
kohta Soveltuvat alustat ja esikäsittelyt.

Kuivumisnopeus

• Työskentelyaika n. 60 min (+20 °C)
• Sadekuiva n. 60 min*
• Päällystettävissä n. 5-8 h sisällä*
• Kovettumisaika n. 2 päivää*
*) +23 °C/RH 50 % kosteus

• Työskentelyaika n. 20 min katalyytin määrästä riippuen
• Sadekuiva n. 30 min*
• Päällystettävissä ja kovettunut n. 45 min*
*) +20 °C

• Työskentelyaika n. 15…20 min katalyytin määrästä riippuen
• Sadekuiva n. 30 min*
• Päällystettävissä ja kovettunut n. 45 min*
*) +20 °C

Soveltuvuus

• Vedeneristyksen yksityiskohdat ja korjaukset, silloin kun vahvikekankaallista
ProDetailia ei voida käyttää.
• Esim. pystypinnoilla olevien elementtipuukkojen ympärysten ja läpivientien
tiivistäminen, ahtaat nurkat ja kulmat, lisävarmistukset kumibitumikermillä
eristetyissä yksityiskohdissa.
• Väliaikaiset paikkaukset.

• Vedeneristyksen yksityiskohdat ja korjaukset, silloin kun vahvikekankaallista
ProDetailia ei voida käyttää.
• Esim. pystypinnoilla olevien elementtipuukkojen ympärysten ja läpivientien
tiivistäminen, ahtaat nurkat ja kulmat, lisävarmistukset kumibitumikermillä
eristetyissä yksityiskohdissa.

• Vaativat vedeneristyksen yksityiskohdat ja korjaukset katoilla, pihakansissa
ja perustuksissa.
• Esim. läpiviennit, bitumikermin yläreunan tiivistys perustuksissa ja
ylösnostoissa.
• Soveltuu viherkatoille.

Väri

Harmaa Traffic grey 7043

Harmaa Traffic grey 7043

Harmaa Traffic grey 7043

Pinnoitettavuus
(päällemaalaus tai
kermikaton detaljeissa
sirote)

Päällemaalausta ei suositella silikonimaisen pinnan takia.
Sirotetta voidaan lisätä seuraavasti:
• Levitä massaa (>3 kg/m2).
• Anna kuivua 5-8 h (Huom. Jos aikaa kuluu kauemmin, tulee märän kerroksen päälle
levittää kvartsihiekkaa tartunnan parantamiseksi.)
• Levitä uusi kerros massaa (>3 kg/m2).
• Levitä pinnalle halutun väristä sirotetta.
• Anna kuivua vähintään 2 päivää ennen ylimääräisen sirotteen pois pyyhkimistä.

Sirotetta voidaan levittää lisämassakerroksen päälle. Lisämassakerros ja sirote tulee asentaa 1-12 h sisällä vedeneristyskerroksen asennuksesta. Mikäli pinnoitus
tehdään myöhemmin, tulee pinta aktivoida Triﬂex Reiniger -puhdistusaineella (vaikutusaika 20 min).
Tarvittaessa päällemaalattavissa, katso lisätietoa asennusohjeesta.

Muuta huomioitavaa

Mikäli työ keskeytyy yli 12 h ajaksi, tulee saumakohtaan märän massan päälle levittää
vähintään 10 cm alueelle kvartsihiekkaa. Työtä jatkettaessa ylimääräinen hiekka
pyyhitään pois.

Mikäli työ keskeytyy, tulee saumakohdan pinta aktivoida Triﬂex Reiniger
-puhdistusaineella (vaikutusaika 20 min). Seuraavan kerroksen limitys vähintään 10
cm.

Mikäli työ keskeytyy, tulee saumakohdan pinta aktivoida Triﬂex Reiniger
-puhdistusaineella (vaikutusaika 20 min). Seuraavan kerroksen limitys
vähintään 10 cm ja limityskohdassa käytetään tukikangasta.

Tuotenumerot ja
pakkauskoot

Triﬂex SmartTec Fibre (1K), 3,5 kg: 4529950-743-211

Triﬂex ProFibre (2K), 10 kg: 4522950-743-140
Triﬂex Katalyyttijauhe, 0,1 kg: 450001 (huom. 2-6 pss/astia!)

Triﬂex ProDetail (2K), 15 kg: 45007043
Triﬂex Katalyyttijauhe, 0,1 kg: 450001 (huom. 3-6 pss/astia!)
Triﬂex Vahvikekangas, 0,26 x 50 m: 450004

Astioita ja pusseja ei tule altistaa auringonvalolle.
Säilytys kuivassa, viileässä varastossa yli 0 °C lämpötilassa. Ennen käyttöä huoneenlämmössä.
Katalyyttijauhepusseja ei saa säilyttää massapurkkien yhteydessä.
Avaamattoman purkin säilyvyys noin 6 kk.

